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บทที่ 1
บทนําและรายละเอียดของโครงการ
1.1 ความเป็ นมาของการจัดทํารายงาน
โครงการ โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต เป็ นโรงแรมและบ้านพักตากอากาศขนาด 350
ห้อง จึงจัดเป็ นโรงแรมหรื อสถานที่พกั ตากอากาศที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในช่วงเวลาดําเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51
สําหรับโครงการในส่ วนเดิมของโรงแรมนั้นประกอบด้วยอาคาร ห้องพัก ขนาด 248 ห้อง ซึ่ งได้เปิ ดดําเนิ นการ
เมื่อปี พ.ศ. 2530 ต่อมาโครงการได้มีการก่อสร้างอาคารส่ วนขยาย จํานวน 102 .ห้อง เพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่ งทาง
โครงการได้ดาํ เนิ นการขออนุ ญาตก่อสร้างส่ วนขยาย และมีการว่าจ้าง บริ ษทั เอส.ที.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์ วิส จํากัด เป็ น
ผูจ้ ดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ส่ วนขยาย ฉบับปี พ.ศ. 2546 ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยโครงการอาคารส่ วนขยาย เริ่ มเปิ ดดําเนินการในปี 2548
รายงานฉบับนี้ เป็ นรายงานผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ของ บริ ษทั
เอ. อาร์. โฮลดิ้ง จํากัด ฉบับประจําเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 ตามแนวทางในหนังสื อที่ วว 0804/17233 ลงวันที่ 23
ธันวาคม พ.ศ. 2541 ของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้บริ ษทั ไอ.
เอ. เคมีคอลส์ จํากัด จัดทํารายงาน ฯ เพื่อนําเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพิจารณา
ฯ โดยโครงการนําเสนอรายงานฯ ฉบับล่าสุ ด ฉบับประจําเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสั งเขป
โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา ตั้งอยูท่ ี่ถนนราษฎร์ อุทิศ ห่ างจากชายหาดป่ าตองประมาณ
600 เมตร โดยพื้นที่โรงแรมอยูภ่ ายใต้เขตการปกครองของ เทศบาลป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต การเดินทางเข้าสู่ โรงแรม จากทาง
หลวงสาย 402 ซึ่ งเป็ นถนนสายหลัก แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4020 แล้วต่อเข้ามายังบริ เวณชายหาดป่ าตอง แล้วแยกเข้า
ถนนราษฎร์อุทิศอันเป็ นถนนสายหลังขนานกับถนนทวีวงศ์ อาณาเขตโดยรอบโรงแรมติดต่อกับพื้นที่ดงั นี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อาคารพาณิ ชย์
อาคารพาณิ ชย์และพื้นที่ดินว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์
ลํารางสาธารณะ และโรงพยาบาลกะทู้ (ป่ าตอง)
อาคารพาณิ ชย์และถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี

สถานที่ต้ งั โครงการแสดงดังรู ปที่ 1-1
1.3.1

ลักษณะ/ประเภทของโครงการ

โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต เป็ นโรงแรมหรื อสถานที่พกั ตากอากาศขนาด
350 ห้อง จึงจัดเป็ น โรงแรมหรื อสถานที่พกั ตามอากาศที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในช่วงเวลาดําเนิ นกิจการตามที่
ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51 และสําหรับอาคารของโครงการ
ส่ ว นเดิ ม จัด เป็ นอาคารประเภท ก (โรงแรมที่ มี จ ํา นวนห้อ งพัก ตั้ง แต่ 200
ห้อ งขึ้ น ไป) ตามประกาศกระทรวง
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ส่ วนอาคารส่ วนขยายจัดเป็ นอาคารประเภท ข (โรงแรมที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ 60 ห้องขึ้นไปแต่ไม่เกิน
200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29
ธันวาคม 2548

ที่มา: http://www.thailandehotel.com/package/IM478174.jpg

รูปที่ 1-1 สถานทีต่ ้งั ของโครงการ
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1-4

ขนาดของโครงการ

โครงการโรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา ของบริ ษทั เอ.อาร์.โฮลดิ้ง จํากัด ได้รับอนุญาตเปิ ด
ดําเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยอาคารโรงแรมสู ง 25 ชั้น มีจาํ นวนห้องพักรวม 248 ห้อง และ Complex ที่
เป็ นอาคารพาณิ ชย์ 20 หลัง (ประมาณ 250 คูหา) บนพื้นที่ 21 ไร่ แต่ในส่ วนของอาคารพาณิ ชย์ได้ขายกรรมสิ ทธิ์ อาคารและ
ที่ดินไปหมดแล้ว ทําให้พ้ืนที่โครงการลดลงเหลือ 17-2-2 ไร่
สําหรับอาคารโรงแรมส่ วนขยาย จะเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 7 ชั้น มีความสู งจากระดับพื้นดินถึง
ระดับชั้นดาดฟ้ าของอาคารเท่ากับ 22.40 เมตร ชั้นที่ 1 และ 2 เชื่อมต่อกับส่ วนของสระว่ายนํ้าเหนือ Shop House ซึ่ งอยู่
ภายนอกตัวอาคารโรงแรมส่ วนเดิม หรื อที่ระดับเดียวกันกับชั้นสองของอาคาร โดยมีจาํ นวนห้องพักเพิ่มขึ้น 102 ห้อง เมื่อ
รวมจํานวนห้องพักของทั้งส่ วนเดิมและส่ วนขยาย จะมีหอ้ งพักของโรงแรมทั้งสิ้ น 350 ห้อง
1.3.3

การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ในโครงการ
การใช้ที่ดินภายในโครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ 17-2-2 ไร่ หรื อ 28,008 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารและสิ่ งปลูก
สร้างต่าง ๆ ดังนี้
- อาคารโรงแรมส่ วนเดิม (รวมบริ เวณสระว่ายนํ้า) พื้นที่ 4,800 ตารางเมตร
- อาคารโรงแรมส่ วนขยาย
พื้นที่ 1,160 ตารางเมตร
- พื้นที่ถนน ที่จอดรถและอื่น ๆ
พื้นที่ 22,048 ตารางเมตร
1.3.3.1

1.3.3.2

การใช้สอยพื้นที่ภายในโครงการ
ขนาดพื้นที่ใช้สอยและการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ภายในแต่ละอาคารมีดงั นี้
1.3.3.2.1 อาคารโรงแรมส่ วนเดิม มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 22,280 ตารางเมตร
โดยแบ่งการใช้ประโยชน์และมีขนาดพื้นที่สาํ หรับกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 3,330 ตารางเมตร ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ คือ โถงกลางโรงแรม , สํานักงานบริ หารโรงแรม , ส่ วนเก็บของและห้องเครื่ อง รวมทั้ง
ห้องเก็บขยะ , ส่ วนซักรี ด , ร้านขายของที่ระลึกและร้านเสริ มสวย , ระบบบําบัดนํ้าเสี ยและห้องเครื่ อง
สระว่ายนํ้า
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2) ชั้น 2 มีพ้นื ที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 3,760 ตารางเมตร. ประกอบด้วย
สํานักงานของโรงแรม , คอฟฟี่ ช็อป , ห้องครัว , ค็อกเทล เลานจ์ , ร้านอาหาร , ส่ วนเก็บของ , ห้องนํ้า ,
สระว่ายนํ้า , ส่ วนพักผ่อนและพื้นที่อื่น ๆ
3) ชั้น 3 มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 2,160 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องจัดเลี้ยงขนาด
เล็ก , ห้องเก็บของ , โถงต่อเชื่อม ภายในอาคารกับส่ วนพักผ่อนและสระว่ายนํ้า , สระว่ายนํ้า ซึ่ งอยูใ่ น 2
ระดับระหว่างชั้น 2 ต่อเนื่องกับชั้น 3 โดย ออกแบบให้สระบนและสระล่างไล่ระดับ
4)ชั้น 4 มีพ้นื ที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 580 ตารางเมตร ห้องประชุมสัมมนา
เล็กๆ
5) ชั้น 5 ถึงชั้น 15 เป็ นส่ วนห้องพัก จํานวนชั้นละ 16 ห้อง มีพ้ืนที่ใช้สอย
ทั้งหมดประมาณ 7,700 ตารางเมตร
6) ชั้น 16 ห้องพักจํานวน14 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 700 ตารางเมตร
7) ชั้น 17 ห้องพักจํานวน12 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 700 ตารางเมตร
8) ชั้น 18 ห้องพักจํานวน12 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 630 ตารางเมตร
9) ชั้น 19 ห้องพักจํานวน10 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 550 ตารางเมตร
10) ชั้น 20 ห้องพักจํานวน10 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร
11) ชั้น 21 ห้องพักจํานวน 6 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร
12) ชั้น 22 ห้องพักจํานวน 8 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 340 ตารางเมตร
13) ชั้น 23 ภัตตาคาร ห้องครัว ห้องนํ้าและพื้นที่อื่นๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ
300 ตารางเมตร
14) ชั้น 24 ภัตตาคารและพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 380 ตารางเมตร
15) ชั้น 25 ห้องเครื่ องและพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 220 ตารางเมตร
1.3.3.2.2 อาคารโรงแรมส่ วนขยาย
มีพ้นื ที่ใช้สอย 4,742 ตารางเมตร ซึ่ งจะเชื่อมต่อกับอาคารโรงแรมส่ วนเดิมทาง
ด้านข้างส่ วนที่เป็ นสระว่ายนํ้าภายนอกตัวอาคาร โดยชั้นที่ 1 จะเป็ นโถงโล่งกว้าง ส่ วนชั้นที่ 2 จะมีท้ งั
ส่ วนของห้องพัก ห้องอาหารและห้องครัว ชั้นที่ 3-7 จะเป็ นห้องพัก รวมห้องพักทั้งหมดในอาคาร
โรงแรมส่ วนขยายเป็ นจํานวน 102 ห้อง
โดยแบ่งการใช้ประโยชน์และมีขนาดพื้นที่สาํ หรับกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ชั้น 1 Multi-Purpose

,สปา และพื้นที่ อื่นๆ พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 740

ตารางเมตร
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2) ชั้น 2 ห้องพักจํานวน 14 ห้อง ห้องอาหาร ห้องครัวและพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 704 ตารางเมตร
3) ชั้น 3 ห้องพัก 20 ห้องและพื้นที่อื่นๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 704 ตร.ม.
4) ชั้น 4 ห้องพัก 20 ห้อง และพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 704 ตร.ม.
5) ชั้น 5 ห้องพัก 18 ห้อง และพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 667 ตร.ม.
6) ชั้น 6 ห้องพัก 16 ห้อง และพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 630 ตร.ม.
7) ชั้น 7 ห้องพัก 14 ห้อง และพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 593 ตร.ม.
1.3.4

ระบบนํา้ ใช้ ของโครงการ

1.3.4.1 ระบบนํา้ ใช้ ในอาคาร แบ่งออกตามลักษณะการใช้ ดังนี้
- นํ้าใช้ชะล้างทัว่ ไป
- นํ้าอุปโภค
- นํ้าร้อน
- นํ้าสําหรับดับเพลิง
- นํ้าสําหรับรดนํ้าต้นไม้
- นํ้าสําหรับเติมสระว่ายนํ้า
- นํ้าสําหรับเครื่ องปรับอากาศ
1.3.4.2 แหล่ งนํา้ ใช้
แหล่งนํ้าใช้ของโครงการใช้น้ าํ จากการประปาส่ วนภูมิภาคและบ่อนํ้าซับ ที่อยูใ่ นโครงการเป็ น
นํ้าอุปโภคบริ โภค สระว่ายนํ้า รดนํ้าต้นไม้และใช้ในการดับเพลิง ทั้งนี้กรณี ที่มีเหตุขดั ข้องของการส่ งนํ้าประปา โครงการจะ
ซื้ อนํ้าจากรถนํ้าเอกชน เป็ นแหล่งนํ้าเสริ ม
1.3.4.3 การกักเก็บนํา้
ถังเก็บนํ้าดิบมี 2 แห่ ง คือ ถังเก็บนํ้าใต้อาคารเดิม เป็ นถังคอนกรี ตขนาดความจุประมาณ 500
ลูกบาศก์เมตร . รับนํ้าจากประปาส่ วนภูมิภาค และมีท่อต่อสําหรับนํ้าจากรถนํ้าเอกชน โดยเก็บนํ้าใต้อาคารสู บนํ้าผ่านท่อ
ขนาด 6 นิ้วขึ้นสู่ถงั เก็บนํ้าบนดาดฟ้ า ด้วยเครื่ องสู บนํ้า 2 ชุดขนาด 250 แกลลอนต่อนาที และถังเก็บนํ้าบนดาดฟ้ าอาคารเดิม
ขนาดความจุ 250 ลูกบาศก์เมตร ส่ วนอาคารโรงแรมส่ วนขยาย จะมีการใช้น้ าํ จากถังเก็บนํ้าร่ วมกับอาคารส่ วนเดิม
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1.3.4.4 ปริมาณนํา้ ใช้ ของโครงการ
จากการประมาณการใช้น้ ํา สํา หรั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของอาคารโรงแรมส่ ว นเดิ ม ได้มี ก าร
คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 242 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับอาคารส่ วนขยายจะมีปริ มาณการใช้น้ าํ ประมาณ 86 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน รวมปริ มาณการนํ้าใช้ภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 328 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.3.5

ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

1.3.5.1 ปริมาณนํา้ เสี ย
ปริ มาณนํ้าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจากการคาดการณ์มีปริ มาณรวม 328 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
นํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นจากโครงการจะคิดที่ 80 % ของปริ มาณนํ้าใช้ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2542) ดังนั้น คาด
ว่าจะมีปริ มาณนํ้าทิ้งรวมทั้งสิ้ นประมาณ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ไม่รวมนํ้าใช้ในสระว่ายนํ้า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) โดย
พิจารณาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
- โครงการส่ วนเดิม มีปริ มาณนํ้าเสี ย ประมาณ 191 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- โครงการส่ วนขยาย มีปริ มาณนํ้าเสี ย ประมาณ 69 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.3.5.2 การรวบรวมนํา้ เสี ยและการบําบัดนํา้ เสี ยสํ าหรับแต่ ละส่ วนของโครงการ
- โครงการส่ วนเดิม มีการรวบรวมนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งหมด เข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการ
ซึ่ งเป็ นชนิด Extended Activated Sludge ซึ่ งสามารถรองรับนํ้าเสี ยได้ประมาณ 226 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รับค่า BOD5 เฉลี่ย
ประมาณ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั้นนํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะด้านหน้า
โครงการ
- โครงการส่ วนขยาย สําหรับโครงการส่ วนขยายได้ทาํ การติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ยชนิ ด Contact
Aeration System เพื่อรองรับนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในส่ วนขยาย โดยเป็ นถังบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ป Karat Septic Model
KLA-80 จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับนํ้าเสี ยได้ 83 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และที่ค่า BOD5 เท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
หลังจากนั้นนํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการเช่นเดียวกัน

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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1.3.5.3 รายละเอียดของระบบบําบัดนํา้ เสี ยแต่ ละชนิด
1.3.5.3.1 ระบบบําบัดนํา้ เสี ยของโครงการส่ วนเดิม
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการส่ วนเดิ ม เป็ นระบบเติมอากาศ ชนิ ด Extended Activated
Sludge ปริ มาณนํ้าเสี ยที่เข้าสู่ ระบบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ยกเว้น นํ้าจากสระว่ายนํ้า ซึ่ งประมาณการปริ มาณนํ้าเสี ยที่เข้า
ระบบประมาณ 191 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดของระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโรงแรมประกอบด้วย
- บ่อดักไขมัน (Grease Trap) เป็ นบ่อแยกไขมันออกจากนํ้าทิ้งจากห้องครัวก่อนเข้า
Equalization Tank มีขนาด 1.5 x 4.0 x 2.0 เมตร
- บ่อเกรอะ (Septic tank) ขนาด 2.2 x 7.5 x 3.0 เมตร มีปริ มาตร 49.5 ลูกบาศก์เมตร
และมีระยะเวลากักเก็บ 1 วัน
- บ่อพักนํ้าเสี ย (Equalization Tank) สําหรับเก็บกักนํ้าเสี ยก่อนการบําบัด มีขนาด
2.5 x 7.5 x 2.8 เมตร มีปริ มาตร 52.5 ลูกบาศก์เมตร และมีระยะเวลากักเก็บ 6 ชัว่ โมง
- บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) มีจาํ นวนทั้งหมด 2 ถัง แต่ละถังมีขนาด 7.5 x 3.75
x 3.0 เมตร มีปริ มาตรของถังเติมอากาศทั้งหมด 169 ลูกบาศก์เมตร และมีระยะเวลากักเก็บ 20
ชัว่ โมง
- ถังตกตะกอนขั้นสุ ดท้าย (Final Sedimentation Tank) มีจาํ นวนทั้งหมด 2 ถัง แต่ละ
ถังมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 3.75 x 3.75 ตารางเมตร รวมมีพ้ืนที่หน้าตัดประมาณ 28 ตาราง
เมตร และมีระยะเวลากักเก็บ 3 ชัว่ โมง
- บ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank) มีปริ มาตร 69.4 ลูกบาศก์เมตร รองรับ
ปริ มาณตะกอนส่ วนเกิน 2.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีระยะเวลากักเก็บตะกอนได้ประมาณ 25
วัน
- บ่อเติมคลอรี น (Chlorine Contact Tank) มีขนาด 2.0 x 2.25 x 1.1 เมตร มี
ปริ มาตร 4.95 ลูกบาศก์เมตร และมีระยะเวลากักเก็บ 30 นาที
- บ่อพักนํ้าทิ้ง (Effluent Tank) มีปริ มาตร 17 ลูกบาศก์เมตร และมีระยะเวลากักเก็บ
18 ชัว่ โมง โดยนํ้าทิ้งจากบ่อพักนี้ จะถูกระบายออกสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ
ต่อไป
แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสี ยของอาคารเดิมของโครงการแสดงดังรู ปที่ 1-2

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 1-2 แผนผังระบบบําบัดนํา้ เสี ยของอาคารเดิมของโครงการ

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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1.3.5.3.2 ระบบบําบัดนํา้ เสี ยของโครงการส่ วนขยาย
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของอาคารส่ วนขยาย เป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําเร็ จรู ปชนิด Contact Aeration
System ประกอบด้วยส่ วนแยกตะกอน (Solid Separation Part) ส่ วนเติมอากาศแบบมีตวั กลาง (Contact Aeration Part) ส่ วน
ตกตะกอน (Sedimentation Part) ส่ วนเก็บตะกอน (Sludge Holding Part) และส่ วนกําจัดเชื้อโรค (Disinfection Part) มี
ประสิ ทธิภาพในการบําบัดประมาณ 92 % โดยนํ้าเสี ยจากส่ วนต่าง ๆ ของอาคารโรงแรมส่ วนขยายจะไหลเข้าสู่ส่วนแยก
ตะกอนผ่านไปยังส่ วนส่ วนเติมอากาศแบบมีตวั กลาง ส่ วนตกตะกอนและส่ วนกําจัดเชื้อโรคตามลําดับ ก่อนระบายลงสู่ ท่อ
ระบายนํ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ ส่ วนตะกอนส่ วนเกินจะถูกนําไปยังส่ วนเก็บตะกอนเพื่อรอรถสู บตะกอนรับไปกําจัด
ต่อไป รายละเอียดของระบบบําบัดในแต่ละส่ วน สรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนแยกตะกอน (Solid Separation Part) สําหรับลดปริ มาณของแข็งและกากปฏิกลู ก่อนเข้าสู่
ส่ วนเติมอากาศแบบมีตวั กลาง โดยส่ วนแยกตะกอนมีขนาด 2.5 x 5.0 เมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว) มีปริ มาตรประมาณ
23 ลูกบาศก์เมตร และระยะเวลาเก็บกัก 8 ชัว่ โมง
ส่ วนเติมอากาศแบบมีตวั กลาง (Contact Aeration Part) มีขนาด 2.5 x 10.25 เมตร
(เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว) มีปริ มาตรประมาณ 45 ลูกบาศก์เมตร บรรจุตวั กลางชนิด Rigid Poly-Vinyl Chloride ปริ มาตร
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร และระยะเวลาเก็บกัก 13 ชัว่ โมง การเติมอากาศใช้เครื่ องเป่ าอากาศ (Air Blower)
และใช้หวั กระจายอากาศ (Air Diffuser) เพื่อกระจายอากาศให้สมํ่าเสมอทัว่ ทั้งระบบ
ส่ วนตกตะกอน (Sedimentation Part) มีขนาด 2.5 x 2.5 เมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว)
พื้นที่หน้าตัด 6.3 ตารางเมตร มีปริ มาตรประมาณ 11 ลูกบาศก์เมตร ค่า Overflow Rate เท่ากับ 0.80 ลูกบาศก์เมตรต่อตาราง
เมตร-ชัว่ โมง และระยะเวลาเก็บกัก 3.1 ชัว่ โมง
ส่ วนเก็บตะกอน (Sludge Holding Tank) เพื่อเก็บตะกอนจุลินทรี ยส์ ่ วนเกิน และมีการเติมอากาศ
เพื่อย่อยสลายให้เหลือปริ มาณตะกอนน้อยที่สุดก่อนที่จะนําไปกําจัดต่อไป มีขนาด 2.5 x 2.5 เมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง x
ยาว) มีปริ มาตรประมาณ 11 ลูกบาศก์เมตร และระยะเวลาเก็บกัก 32 วัน มีปริ มาณตะกอน 0.344 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การ
เติมอากาศใช้เครื่ องเป่ าอากาศ (Air Blower) และใช้หวั กระจายอากาศ (Air Diffuser) เพื่อกระจายอากาศ
ส่ วนกําจัดเชื้อโรค (Chlorination Part) มีขนาด 2.5 x 0.3 เมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว) มี
ปริ มาตรประมาณ 1.3 ลูกบาศก์เมตร และระยะเวลาเก็บกัก 23 นาที และใช้แคลเซี ยมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ประมาณ 0.5 ลิตรต่อชัว่ โมง
แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสี ยของอาคารส่ วนขยายของโครงการแสดงดังรู ปที่ 1-3

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 1-3 แผนผังระบบบําบัดนํา้ เสี ยของอาคารส่ วนขยายของโครงการ

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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1.3.6

1-12

การกําจัดกากไขมันและสิ่ งปฏิกลู

การกําจัดกากไขมัน จัดการโดยให้พนักงานแม่บา้ นแผนกห้องครัว ทําการตักกากไขมันใส่ ถุงพลาสติกสี
ดําและมัดปากถุงให้แน่น แล้วนําไปไว้ห้องขยะเปี ยก โดยจะทําการกําจัดไขมันหรื อตามความเหมาะสมกับปริ มาณไขมันที่
เกิดขึ้น
การกําจัดกากตะกอนในบ่อเกรอะ จัดการโดยให้รถสูบสิ่ งปฏิกลู ของเอกชนที่รับจ้างสู บสิ่ งปฏิกลู เข้ามาสู บ
เมื่อมีปริ มาณตะกอนสะสมอยูป่ ระมาณ 3/4 ของปริ มาตรบ่อ ซึ่ งสําหรับอาคารเดิมกําหนดไว้อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง และ
สําหรับส่ วนขยายเดือนละ 1 ครั้ง
1.3.7

ระบบระบายนํา้

1.3.7.1 ระบบระบายนํา้ ฝน
การระบายนํ้าฝนจากหลังคาอาคารสู ง มีรางระบายนํ้าฝนแนวระดับและส่ วนหลังคานํานํ้าฝนมายังท่อ
รวบรวมนํ้าฝนในแนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ ว สู่ ท่อระบายนํ้าฝนบริ เวณรอบตัวอาคาร ซึ่ งเป็ นท่อคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 – 0.6 เมตร และมีบ่อพักตรวจระบายนํ้าเป็ นระยะทุกระยะ 15 เมตร หรื อทุกจุดที่มีการ
เบี่ยงเบนท่อ หรื อมีการเชื่อมท่อขนาดต่างกัน ฝาบ่อพักมีท้ งั ที่เป็ นคอนกรี ตและฝาตะแกรงเหล็ก ซึ่ งสามารถเปิ ดออกเพื่อ
ตรวจการระบายนํ้าและขุดลอกได้สะดวก ส่ วนการระบายนํ้าฝนออกนอกโครงการนั้น ส่ วนด้านหลังของพื้นที่โครงการนั้น
จะระบายลงสู่ ลาํ รางสาธารณะด้านหลังโครงการ และส่ วนบริ เวณด้านหน้าโดยรอบพื้นที่โครงการจะระบายลงสู่ ท่อระบาย
นํ้ารวมของเทศบาลป่ าตอง บริ เวณด้านหน้าโครงการริ มถนนราษฎร์ อุทิศ 200 ปี ซึ่ งเป็ นท่อรวมระหว่างนํ้าฝนและนํ้าเสี ย
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร
1.3.7.2 ระบบระบายนํา้ ทิง้
นํ้าเสี ยจากโครงการทั้งหมดจะระบายลงตามท่อระบายนํ้าเสี ย ซึ่ งเป็ นระบบท่อปิ ดทั้งหมด แยกออกเป็ น
ท่อนํ้าเสี ยทัว่ ไป ท่อนํ้าเสี ยจากครัว และท่อนํ้าโสโครกจากส้วม ซึ่ งนํ้าเสี ยทั้งหมดนี้จะเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการ
ซึ่ งมี อยู่ 2 แห่ ง คือระบบบําบัดนํ้าเสี ยของอาคารส่ วนเดิมและอาคารส่ วนขยาย นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้คุณภาพตาม
มาตรฐานแล้ว จะระบายลงท่อระบายนํ้าฝนด้านหน้าโครงการ จากนั้นจะระบายออกสู่ ท่อระบายนํ้าสาธารณะของเทศบาล
ป่ าตอง ซึ่ งเป็ นท่อระบายนํ้ารวมระหว่างนํ้าฝนกับนํ้าเสี ย แล้วถูกรวบรวมเข้าระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของเทศบาลป่ าตองเพื่อ
ทําการบําบัดอีกครั้ง
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ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

1.3.8.1 ปริมาณขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ คาดว่ามีปริ มาณทั้งหมด 4.11 ลูกบาศก์เมตร โดยคิดจากจํานวนผูเ้ ข้า
พักโรงแรมเต็มทุกห้อง และมีการใช้บริ การทุกอย่างของโรงแรม โดยแยกเป็ น
- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการส่ วนเดิม ประมาณ 3.253 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการส่ วนขยาย ประมาณ 0.857 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.3.8.2 การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ
การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ แยกออกตามกิจกรรมดังนี้
- ส่ วนห้องพักอาศัย จะเป็ นขยะแห้ง ซึ่ งแต่ละห้องพักทั้งในอาคารส่ วนเดิมและส่ วนขยาย จะ
จัดให้มีถงั ขยะขนาด 5 ลิตร ห้องพักละ 2 ถัง วางไว้บริ เวณห้องนอนและห้องนํ้า
- ส่ วนบริ การและบริ เวณอื่น ๆ ทัว่ ไปในโครงการ เช่น สระว่ายนํ้า โถงโรงแรม สํานักงาน
บริ เวณสวนพักผ่อน และบริ เวณที่จอดรถ เป็ นต้น โดยจัดให้มีถงั ขยะขนาดความจุ 30 ลิตร จัดวางไว้ตามตําแหน่งต่าง ๆ
สําหรับห้องครัวทั้งในอาคารส่ วนเดิมและส่ วนขยาย ทางโครงการจัดถังขยะขนาด 50 ลิตร โดยที่แยกเป็ นถังขยะเปี ยก และ
ถังขยะแห้ง สําหรับขยะเปี ยกจําพวกเศษอาหาร ทางโครงการจะขายให้แก่ผมู้ ารับซื้ อเพื่อนําไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่งที่
ช่วยลดปริ มาณขยะลงได้
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากถังขยะที่ต้ งั ไว้ในตําแหน่งต่าง ๆ ของอาคารส่ วนเดิมและส่ วนขยาย
ทางโครงการจะจัดให้มีพนักงานทําการเก็บรวบรวมขยะใส่ ถงั พลาสติกแบบมีฝาปิ ดขนาดประมาณ 60 ลิตร ไปเก็บไว้ยงั
ห้องพักขยะรวม ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาคารเดิมขนาด 3 x 5 เมตร แยกเป็ น 2 ห้องคือ ห้องพักขยะแห้งและห้องพักขยะเปี ยก โดย
ห้องพักขยะเปี ยกได้มีการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศเพื่อช่วยป้ องกันการเน่าเสี ยก่อนนําไปกําจัด นอกจากนี้ ทางโครงการได้มี
การคัดแยกขยะที่สามารถรี ไซเคิลได้ ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ปี๊ บ กล่องกระดาษ และกระดาษหนังสื อพิมพ์ที่ไม่ใช้
แล้วเก็บไว้ขายต่อไป ส่ วนพวกขยะอันตราย ได้แก่ พวกกระป๋ องสเปรย์ต่าง ๆ เป็ นต้น จะเก็บไว้เพื่อส่ งคืนบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ต่อไป ทั้งนี้ ทางโครงการได้จดั ทําห้องแยกขยะซึ่ งตั้งอยูด่ า้ นข้างอาคารโรงแรมส่ วนเดิม โดยแบ่งกั้นเป็ นห้อง ๆ สําหรับรี
ไซเคิลขยะประเภทต่าง ๆ และขยะอันตรายดังกล่าว
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ระบบระบายอากาศ กลิน่ ควัน และไอความร้ อน

บริ เวณที่จะเกิดควัน ไอความร้อน และกลิ่น ได้แก่ บริ เวณระบบทํานํ้าร้อน และห้องครัว โดยระบบทํา
นํ้าร้อนอยูบ่ ริ เวณด้านหลังชั้นที่ 1 อาคารโรงแรมส่ วนเดิม หม้อนํ้า (Boiler) ที่ใช้ เป็ นระบบที่ใช้ไฟฟ้ า โดยผลิตไอนํ้าเพื่อ
ใช้ในงานในครัวและใช้ผลิตนํ้าร้อน ไอนํ้าจะพุ่งผ่านเข้าไปในเครื่ องทําความร้อนและส่ งไปที่ครัว ไอนํ้าที่กลัน่ ตัวจากจุด
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะไหลซึ มกลับมายังที่เก็บนํ้าสําหรับเติมหม้อนํ้าอีกครั้ง จะมีไอนํ้าออกสู่ บรรยากาศบ้างเล็กน้อย แต่ไม่มี
สารที่เป็ นอันตราย และจะถูกลมทะเลพัดกระจายหายไปในเวลาอันรวดเร็ ว ส่ วนบริ เวณห้องครัวจะมีการระบายควันและ
กลิ่น โดยการใช้เครื่ องดูดอากาศปล่อยออกสู่ บรรยากาศภายนอกด้านหลังโครงการซึ่ งเป็ นพื้นที่โล่ง ควันที่เกิดจากการ
ประกอบอาหารไม่มีสารที่เป็ นอันตราย และมีปริ มาณไม่มากนัก ดังนั้น จะถูกลมพัดเจือจางไปในที่สุด
1.3.10 ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้ าหลัก โรงแรมได้รับบริ การจ่ายกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ด้วย
ระบบแรงดัน 33 KV โดยติดตั้งหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้ า จํานวน 1 เครื่ อง เพื่อลดแรงดันคงเหลือ 380/220 โวลต์ และ
ส่ งกระแสไฟฟ้ าไปใช้สาํ หรับเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารต่อไป
ระบบไฟฟ้ าสํารอง ทางโครงการได้จดั เตรี ยมเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง 1 ชุด ขนาด 630 KVA สําหรับ
อาคารส่ วนที่เพิ่ม ที่ทาํ งานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟดับ โดยต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ ลิฟท์ เครื่ องสู บนํ้าใช้ เครื่ อง
สู บนํ้าดับเพลิง ห้องเย็น ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบการสื่ อสาร และระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง เป็ นต้น
โดยอาคารโรงแรม
ส่ วนขยายจะใช้ระบบไฟฟ้ าหลัก และไฟฟ้ าสํารอง จากแหล่งเดียวกับส่ วนของโครงการส่ วนเดิมที่
สําหรั บระบบปรับอากาศ ใช้ระบบส่ วนกลาง ซึ่ งจําเป็ นต้องมี หอระบายความร้อน ไว้ที่ส่วนล่างของ
อาคารโรงแรมบริ เวณด้านหลัง ติดถนนบริ การของโรงแรม รวมกับบริ เวณกลุ่มห้องเครื่ อง ซึ่ งห่ างไกลจากกิจกรรมอื่นๆ
และอยูใ่ นตําแหน่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
1.3.11 ระบบจราจร
การเดินทางเข้า-ออกบริ เวณโรงแรม มีเพียงทางเดียว คือ ทางถนนราษฎร์ อุทิศ 200 ปี โดยทางเข้าทางออก
จะแยกกัน เนื่ องจากการจัดระบบการเดินรถภายในโครงการเป็ นแบบเดินรถทางเดียว (One way) โดยมีอาคารพาณิ ชย์อยู่
ด้านหน้า ถนนทางเข้าและทางออกเป็ นถนนคอนกรี ตกว้างประมาณ 12 เมตร วางเป็ นแนวรู ปตัวยูให้เข้าทางอาคารพาณิ ชย์
แนวแรกทางทิศเหนือและออกทางทิศใต้ พร้อมทางเท้าขนาด 1.5 เมตร ทั้งสองข้าง บริ เวณทางเข้าทางออกจะมียามประจํา
ป้ อมยาม เพื่อจัดระเบี ยบจราจรตลอด 24 ชัว่ โมง เนื่ องจากบริ เวณด้านหน้าโรงแรมเป็ นอาคารพาณิ ชย์ที่ใช้ทางร่ วมกับ
โรงแรม สําหรับถนนภายในโครงการเป็ นถนนคอนกรี ต มีพ้ืนที่ผิวจราจรสําหรับให้รถวิ่งได้กว้างประมาณ 3 – 6 เมตร
โรงแรมได้มีการจัดที่จอดรถยนต์ไว้บริ เวณพื้นที่วา่ งริ มถนนด้านหน้าอาคารและใต้อาคารส่ วนขยาย โดยตีเส้นแบ่งเป็ นช่อง
ขนาด 2.5 x 5.5 เมตร ซึ่ งรวมมีพ้นื ที่จอดรถยนต์ได้ประมาณ 63 คัน
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1.3.12 ระบบป้ องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ ผจญเพลิง
ระบบการป้ องกันอัคคีภยั ภายในบริ เวณโรงแรมประกอบด้วย
1.3.12.1 ระบบสั ญญาณเตือนภัย มีท้ งั ระบบสัญญาณแจ้งเหตุดว้ ยมือและแบบอัตโนมัติ
- เครื่ องตรวจจับควัน (Smoke Detector) สามารถตรวจจับควันในพื้นที่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 80
ตารางเมตร ในระดับความสูงไม่เกิน5 เมตร เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะส่ งสัญญาณเตือน โดยติดตั้งไว้บริ เวณจุดสําคัญของอาคาร
ได้แก่ ในห้องพักทุกห้อง ห้องละ 1 ตัว และบริ เวณพื้นที่บริ การต่าง ๆ
- กระดิ่งสัญญาณและชุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย กระดิ่งสัญญาณเสี ยงและชุดกด
แจ้งเหตุดว้ ยมือ เพื่อให้กระดิ่งส่ งสัญญาณเสี ยงแจ้งเตือนภัย
1.3.12.2 ระบบถังดับเพลิงเคมี ถังดับเพลิงเคมีสีแดงชนิ ด ABC ขนาด 4 กิโลกรัม จะติดตั้งไว้ภายในตูเ้ ก็บ
สายดับเพลิงแต่ละตู้ นอกจากนี้ยงั ติดตั้งตามจุดต่างๆ เช่น ครัว ห้องเครื่ อง เป็ นต้น
1.3.12.3 ระบบนํา้ ดับเพลิง
- ตูส้ ายฉี ดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยสายฉี ดนํ้าแบบพับแขวน ความยาว
30 เมตร หัวฉี ดขนาด 1 ½ นิ้ว โดยจะมีการติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารโรงแรม
- ระบบหัวโปรยนํ้าอัตโนมัติ (Sprinkler) จะติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง และทัว่ ทุกพื้นที่ของ
อาคาร
1.3.12.4 ไฟส่ องสว่ างฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็ นแบบใช้แบตเตอรี่ สามารถสํารองไฟได้อย่างน้อย 2
ชั่วโมง เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ไฟดับ เครื่ องจะทํางานทันที โดยส่ องแสงสว่างออกมา โดยจะติ ดตั้งไว้บริ เวณที่ เป็ นพื้นที่
ส่ วนกลาง ได้แก่ ห้องโถง ทางเดิน และบันได เป็ นต้น
1.3.12.5 หัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrant)
โรงแรมส่ วนเดิม

จะติดตั้งไว้จาํ นวน 1 จุด อยูบ่ ริ เวณด้านข้างอาคาร

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

1-16

1.3.12.6 ระบบบันไดหนีไฟ ภายในอาคารโรงแรมเดิมจะมีบนั ไดหนี ไฟ 2 แห่ ง เป็ นแบบบันไดหนี ไฟแบบ
ภายในตัวอาคาร 1 แห่ง อยูต่ รงกลางอาคาร มีประตูกนั ไฟ 2 ชั้น มีไฟส่ องสว่างฉุ กเฉิ น และมีระบบอัดอากาศภายในอย่าง
ครบถ้วน และอีกแห่ งเป็ นบันไดหนี ไฟภายนอกอาคาร อยู่บริ เวณท้ายอาคารทางด้านทิ ศตะวันออกสุ ดทางเดิ นระหว่าง
ห้องพักทุกชั้นพร้อมมีอุปกรณ์สาํ รองไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นส่ องสว่าง มีประตูปิดกั้นเปลวไฟตามมาตรฐาน ซึ่ งบันไดแต่ละแห่งอยู่
ห่ างกันประมาณ 20 เมตร สําหรับอาคารส่ วนขยายจะมีบนั ไดหนี ไฟ 2 แห่ ง เป็ นบันไดหนี ไฟแบบภายนอกอาคารทั้ง 2
แห่ ง เนื่ องจากห้องพักเป็ นแบบฝั่งเดียวมีระเบียงตรงทางเดินกลางเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง บันไดหนี ไฟทั้ง 2 มีระยะห่ างกันตาม
แนวทางเดินประมาณ 60 เมตร
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บทที่ 2
แผนการติดตามคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงแรม เดอะรอยัลพาราไดซ์ (ส่ วนขยาย) ซึ่ งจัดทําโดย
บริ ษทั เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์ วิส จํากัด (มีนาคม 2548) ได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการในการิ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ในช่วงเปิ ดดําเนินการไว้ดงั นี้
2.1 มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
2.1.1 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
• ลักษณะภูมิประเทศ ควบคุม ดูแล สภาพภายในโครงการให้เป็ นไปตามแบบภูมิสถาปั ตย์ที่ได้ออกแบบ
ไว้
• ดิ นและการชะล้างพังทลาย ดูแลรั กษาไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าคลุมดิ นที่ ปลูกไว้ในโครงการให้
เจริ ญเติบโตอยูเ่ สมอ
• คุณภาพอากาศ บริ เวณห้องครัวทุกห้องต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และปล่องระบายควัน (Hood) เหนื อ
เตาประกอบการ
• เสี ยงและการสั่นสะเทือน จํากัดความเร็ วรถขณะแล่นเข้า-ออก พื้นที่โครงการให้มีความเร็ วไม่เกิน 30
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
2.1.2

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ

• ดํา เนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบด้า นการระบายนํ้า และการจัด การนํ้า เสี ย อย่า ง
เคร่ งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมด้านชีวภาพ
2.1.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การใช้น้ าํ
• รณรงค์ให้ผเู้ ข้าพักอาศัย และพนักงานของโครงการใช้น้ าํ อย่างประหยัด โดยติดคําขวัญชักชวนให้ใช้น้ าํ
อย่างประหยัดไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่มีการใช้น้ าํ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการประหยัดทรัพยากรนํ้าแล้ว ยังช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ยที่
ต้องทําการบําบัด และลดปริ มาณนํ้าทิ้งอีกด้วย โดยในการเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทสุ ขภัณฑ์ต่าง ๆ อาจเลือกใช้รุ่นประหยัด
นํ้า
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• ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายนํ้า ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกนํ้า และเครื่ องสุ ขภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการให้อยู่
ในสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ หากพบว่ามีการชํารุ ดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อป้ องกันการสูญเสี ยนํ้าโดยเปล่าประโยชน์
การใช้ไฟฟ้ าและการอนุรักษ์พลังงาน
• ติ ดตั้งอุปกรณ์ เดิ นสายไฟต่าง ๆ รวมถึ งสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่ อสารและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่าง ๆ ให้
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน
• เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าชนิดประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้
ไฟฟ้ าอย่างประหยัดทั้งในส่ วนของผูเ้ ข้าพักอาศัยและพนักงานของโรงแรม
• ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
• ทางโครงการต้องกําชับพนักงานให้ทาํ ความสะอาดหลอดไฟฟ้ าและโคมไฟในบริ เวณพื้นที่ส่วนกลาง
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ เพราะฝุ่ นละอองที่เกาะหลอดไฟฟ้ าจะทําให้แสงสว่างลดน้อยลง
• กําชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้ าในบริ เวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยปิ ดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ตอ้ งการใช้ไฟ
แม้จะเป็ นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
• ผูบ้ ริ หารของโรงแรมกําหนดนโยบายรณรงค์ให้พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าทุกทาง
และประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานทั้งหมดให้รับทราบ และดําเนิ นการตามแนวนโยบายอย่างจริ งจังต่อเนื่ อง และแต่งตั้ง
ผูร้ ับผิดชอบคอยดูแล
การจัดการขยะมูลฝอย
• ให้พนักงานเก็บขนขยะทําการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการใส่ ถุง
ดํามัดปากถุงให้เรี ยบร้อยก่อนนํามารวบรวมไว้ในห้องพักขยะมูลฝอยรวม เพื่อง่ายต่อการเก็บและป้ องกันกลิ่นรบกวนเป็ น
ประจําทุกวัน
• การเก็บมูลฝอยใส่ ถุงไม่ควรให้มีปริ มาณหรื อนํ้าหนักมากเกินไป โดยเมื่อบรรจุมูลฝอยได้ประมาณ 3/4
ของถุง ให้มดั ปากถุงให้แน่ น แล้วนําไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมที่ ทางโครงการได้จดั เตรี ยมไว้ในชั้นที่ 1 ด้านหลังของ
อาคารโรงแรมส่ วนเดิม เพื่อรอให้รถเก็บขนขยะขนไปกําจัด
• จัดให้มีห้อ งพักขยะที่ ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อป้ องกันกลิ่ นและแมลงรบกวน โดยติ ดตั้งพัดลมดูดอากาศ
ภายในแยกเป็ นห้องพักขยะเปี ยกและห้องพักขยะแห้ง โยห้องพักขยะเปี ยกมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ห้องพักขยะรวม มี
ขนาด 3x5x3 เมตร มีความจุได้ประมาณ 45 ลูกบาศก์เมตร
• ทางโครงการได้จัดจ้างเอกชนให้เข้ามาจัดเก็บขยะจากของโครงการทั้งส่ วนเดิ มและส่ วนขยาย โดย
กําหนดระยะเวลาที่จะเข้าทําการเก็บขนให้เป็ นช่วงเช้าหรื อเย็นของวันที่เข้ามาเก็บขนขยะ เพื่อไม่ให้ก่อความรําคาญแก่ผมู้ า
ใช้บริ การ
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• ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยเปี ยกทุกวัน สําหรับที่พกั ขยะแห้งให้ทาํ ความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เพื่อป้ องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ ี่เข้าพักอาศัยและป้ องกันการแพร่ กระจายของแมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งหนู และนํ้า
เสี ยที่เกิดจากการทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยให้ระบายลงระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของโครงการส่ วนเดิม ซึ่ งจะระบาย
ต่อไปยังระบบท่อรวมของเทศบาลป่ าตองต่อไป
• ตรวจสอบถัง ขยะและห้อ งพัก ขยะรวมให้ มี ส ภาพดี อ ยู่เ สมอ ถ้า มี ก ารผุก ร่ อ น หรื อ ชํา รุ ด ต้อ งรี บ
ดําเนินการแก้ไขทันที
การระบายนํ้าและป้ องกันนํ้าท่วม
• จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายนํ้าของ
• โครงการเป็ นประจํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชํารุ ด แตก หรื อ อุดตันในส่ วนใด ต้องทําการ
แก้ไขในทันที
• ทางโครงการทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและตะแกรงดักขยะมูลฝอย บริ เวณจุ ดระบายนํ้าเข้าสู่ ท่อ
ระบายนํ้ารวมของเทศบาลป่ าตองเป็ นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
• จัด ให้มี ก ารดู แ ล บํา รุ ง รั ก ษาระบบระบายนํ้า รวมทั้ง เครื่ อ งสู บ นํ้า อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ให้มี ส ภาพดี อ ยู่
ตลอดเวลา
• จัดให้มีการลอกท่อหรื อรางระบายนํ้าอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• สนับสนุนให้ความช่วยเหลือภาครัฐในการปรับปรุ งสภาพคลองระบายนํ้าสาธารณะด้านหลังโครงการ
และรางระบายนํ้าสาธารณะให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
• พยายามปลูกต้นไม้หรื อจัดสวนในบริ เวณที่เป็ นที่วา่ ง ซึ่ งการปลูกพืชปกคลุมผิวดินจะช่วยเพิ่มอัตราการ
ซึ มนํ้าได้
การจัดการนํ้าเสี ย
• ระบายนํ้าเสี ยใด ๆ ออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ โดยได้เชื่อมท่อระบายนํ้าของโครงการเข้ากับท่อระบายนํ้า
รวมของเทศบาลป่ าตองทางด้านหน้าโครงการ เพื่อระบายนํ้าทิ้งหลังผ่านการบําบัดเข้าสู่ระบบรวบรวมนํ้าเสี ยของเทศบาล
• ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการทั้งส่ วนเดิมที่เป็ นระบบบําบัดชนิด Extended Activated Sludge
และระบบบําบัดชนิ ด Contact Aeration System ของส่ วนขยายให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ ถ้าพบว่ามี
เหตุขดั ข้องต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขทันที
• จัดให้มีการสู บกากตะกอนออกจากบ่อพักตะกอนในระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการทั้งส่ วนเดิมและ
ส่ วนขยายไปกําจัดอย่างสมํ่าเสมอทุก 25 วัน
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• จัดให้มีการกําจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างสมํ่าเสมอ โดยตักกากไขมันใส่ ถุงพลาสติกสี ดาํ ปิ ด
ปากถุงให้แน่น และนําไปทิ้งรวมไว้ที่หอ้ งเก็บขยะเปี ยก
• ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งหลังผ่านการบําบัดเป็ นประจําทุกเดือน
การคมนาคมขนส่ ง
• มีป้ายสะท้อนแสงบอกกําหนดความเร็ วรถวิง่ ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และป้ ายเตือนการจราจรอื่น
ๆ เช่น เครื่ องหมายให้ระวังเด็ก ป้ ายระวังจักรยาน ป้ ายลดความเร็ ว ป้ ายหยุดบริ เวณทางแยก เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ และถ้า
อุปกรณ์เกิดการชํารุ ดต้องเปลี่ยนหรื อแก้ไขทันที
• ภายในโครงการจะติ ดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร กระจกโค้งนู น และอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็ นได้
ชัดเจน
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจร และจัดระเบียบการจอดรถขณะเข้าสู่ อาคารจอดรถ เพื่อให้การเข้าออก เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วและเป็ นระเบียบ
• ติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างตามถนนหน้าโครงการ และทางเข้าโครงการให้ส่องสว่างได้ทวั่ ถึง เพื่อช่วยให้
มองเห็นการจราจรได้ดีข้ ึน
• ทําสันนูนขวางถนนเป็ นระยะ เพื่อลดความเร็ วรถที่วงิ่ ภายในพื้นที่โครงการ
• มียามช่วยจัดการจราจรภายในโครงการ เช่น การจอดรถให้เป็ นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรผูอ้ ื่น
• จัดให้มีที่จอดรถของโครงการตามรายละเอียดในรายงาน EIA และห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทั้งการ
• ก่อสร้างในที่ที่จดั ไว้ใช้เป็ นที่จอดรถ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
• เศรษฐกิจและสั งคม ในการพิจารณารับพนักงาน ให้เลือกรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ และ
เหมาะสมกับตําแหน่งเป็ นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและเพื่อกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น
• สาธารณสุ ข ดูแลรักษาความสะอาดห้องพักขยะให้สะอาดอยูเ่ สมอ เพื่อป้ องกันกลิ่น และการแพร่ พนั ธุ์
ของพาหะนําโรคต่าง ๆ ดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพนํ้าจากสระว่ายนํ้าของโครงการให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้า
จากสระว่ายนํ้า เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรี ยบร้อยภายใน
พื้นที่ โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง โครงการต้องจัดให้มีหน่ วยรั กษาพยาบาลเบื้ องต้นสําหรั บรั กษาพยาบาลพนักงานของ
โครงการ และแขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ให้มีการตรวจสอบประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่ องจักรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
• การป้ องกันอัคคีภัย จัดให้มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA และเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด ทําการตรวจสอบการทํางานของระบบป้ องกันอัคคีภยั ทุก 3 เดือน หรื อตามข้อกําหนด/อายุการใช้
2.1.4

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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• สุ นทรี ยภาพและทัศนียภาพ ปลูกไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับในบริ เวณที่ว่างของโครงการ ดูแล
รักษาต้นไม้ให้สวยงาม และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งปลูกซ่ อมแซมในส่ วนที่ตาย ควบคุมดูแลอาคาร และ
บริ เวณต่าง ๆ ของโครงการให้มีส ภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ ตามที่ ออกแบบไว้ โดยให้สอดคล้องและกลมกลื นกับ
สภาพแวดล้อมบริ เวณใกล้เคียง

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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2.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้ อม
1.ระบบนํ้าประปา
2.ระบบระบายนํ้าและการป้ องกันนํ้า
ท่วม
3.การจัดการมูลฝอยและกากของเสี ย

4.ระบบป้ องกันอัคคีภยั และระบบ
ดับเพลิง

5.คุณภาพนํ้าทิ้ง
-ส่ วนเดิมของโครงการ
-ส่ วนขยายของโครงการ
5.คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า
ที่มา :

มาตรการในการติดตามตรวจสอบ
-ตรวจสอบการรั่วซึ มหรื อการแตกของท่อจ่าย
นํ้าประปา
-ตรวจสอบระบบระบายนํ้ามิให้มีการอุดตัน หมัน่
ตักเศษขยะและทําความสะอาดท่อระบายนํ้า
-ตรวจสอบปริ มาณไขมันในบ่อดักมัน หากมี
ปริ มาณมากให้ตกั ออกทันที
-ตรวจสอบถุงพลาสติกบรรจุปริ มาณไขมันที่
ตกค้างในห้องเก็บขยะเปี ยก เพื่อรอเทศบาลเมือง
ป่ าตองนําไปกําจัด
-จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันอัคคีภยั และ
ระบบดับเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้
ดีอยูเ่ สมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์ชาํ รุ ดหรื อไม่
สามารถใช้งานได้ให้ดาํ เนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทันที โดยอุปกรณ์ที่จะต้องตรวจสอบมีดงั นี้
1. ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ได้แก่
Alarm Bell ควรตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพที่
สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ ซึ่ งสามารถทดสอบ
โดยลองกดดู
2. ตูด้ บั เพลิงและเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือให้
ทําการตรวจสภาพและระดับของผงเคมีในถัง
รายงานผลวิเคราะห์ค่า pH, BOD5, SS, DS, Oil
& Grease และ Fecal Coliform เสนอต่อสผ.
รายงานผลวิเคราะห์ค่า pH, Chlorine และ Fecal
Coliform เสนอต่อสผ.

ความถี่
-1 เดือน/ครั้ง
-1 เดือน/ครั้ง
-ทุกสัปดาห์
-1 เดือน/ครั้ง

-3 เดือน/ครั้ง

-เป็ นประจํา ทุกๆ 6 เดือน

-เป็ นประจํา ทุกๆ 6 เดือน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ (ส่ วนขยาย) จัดทําโดย บริ ษทั เอ.อาร์.โฮลดิ้ง
จํากัด (มีนาคม 2548)

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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2.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมที่เพิม่ เติมในปัจจุบัน
2.3.1

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการส่ วนเดิม

โรงแรมมีแผนในการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการส่ วนเดิม โดยการว่าจ้าง
บริ ษทั ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จํากัด ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพ โดยเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.), ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง
กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548โดยมีดชั นีและความถี่ในการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํา้ ของระบบบําบัดนํา้ เสี ยอาคารเดิม ในปัจจุบัน
ดัชนีคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
1. pH
2. BOD5
3. SS
4. DS
5. Sulfide
6. N-TKN
7. Oil & Grease
8. Settleable Solids
2.3.2

วิธีการตรวจวัด

บริเวณทีท่ าํ การ
ตรวจวัด

pH Meter
Azide Modification
GF/ C &Drying 103-105 ๐C
GF/ C & Drying 103-105 ๐C
Iodometric
Macro - kjeldahl
Partition & Gravimetric
Volumatic Method

นํ้าทิ้งก่อนและหลัง
การบําบัด

ความถี่ในการ
ตรวจวัด

ช่ วงเวลาทีท่ ํา
การตรวจวัด

1 ครั้ง / เดือน

ไม่ได้กาํ หนด
วันและเวลาที่
แน่นอน

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าของระบบสระว่ายนํ้า ในปัจจุบนั

โรงแรมมีแผนในการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าจากสระว่ายนํ้าของโรงแรม โดยการว่าจ้างบริ ษทั ไอ.เอ.เคมี
คอลส์ จํากัด ในการเก็บตัวอย่างและวิแคราะห์คุณภาพ โดยเปรี ยบเทียบกับตามข้อบังคับ กรุ งเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์
การประกอบการค้าซึ่ งเป็ นที่น่ารังเกียจหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจัดตั้งสระว่ายนํ้า พ.ศ.2530 (ข้อบังคับ
กรุ งเทพฯ สําเนา) โดยมีรายละเอียดดัชนี และความถี่ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-3

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 2-3 ดัชนีคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพนํา้ ในสระว่ ายนํา้
ดัชนีคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
Total Coliform
E.coli
2.3.3

วิธีการตรวจวิเคราะห์

บริเวณทีท่ าํ การ
ตรวจวัด

ความถี่ในการ
ตรวจวัด

ช่ วงเวลาทีท่ ําการ
ตรวจวัด

MPN
Pour plate

สระว่ายนํ้า

1 ครั้ง / 6 เดือน

ไม่มีกาํ หนดแน่นอน

แผนการติดตามตรวจสอบเชื้อ Legionella spp.

โรงแรมมีแผนในการตรวจติดตามปริ มาณเชื้ อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นและระบบนํ้าใช้ของโรงแรม ตาม
ประกาศกรมอนามัย เรื่ อง ข้อปฏิบตั ิการควบคุมชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย (มกราคม 2544)
โดยการว่าจ้างบริ ษทั ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จํากัด ในการเก็บตัวอย่าง และนําส่ งวิเคราะห์ยงั ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่ งมีรายละเอียดตามตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 แผนการติดตามตรวจสอบเชื้อ Legionella spp.
ดัชนีคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม

Legionella spp.

วิธีการตรวจวิเคราะห์
1.
การเพาะเชื้อ
2.
(DMSc 13 02 129)
3.
ของศูนย์วทิ ยาศาสตร์
4.
การแพทย์ภเู ก็ต
5.

บริเวณทีท่ าํ การ
ตรวจสอบ
Cooling Tower
FAN COIL
AHU
ถังนํ้าใช้
นํ้าฝักบัวห้องพักแขก

ความถี่ในการ
ตรวจวัด

ช่ วงเวลาทีท่ ําการ
ตรวจวัด

ปี ละ 1-2 ครั้ง

ไม่ได้กาํ หนด
แน่นอน

2.4 สรุปเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ในปั จ จุ บ ันโรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดซ์ แอนด์ส ปา มี การปรั บ ปรุ งมาตรการในการตรวจติ ดตามคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อม โดยมี การเพิ่มเติ มดัชนี ที่ใช้ในการตรวจวัดคุ ณภาพนํ้าในนํ้าทิ้ งในค่า ซัลไฟด์, ค่าไนโตรเจนทั้งหมด และ
ปริ มาณตะกอนหนัก รวมทั้งเพิ่มมาตรการในการติดตามตรวจสอบปริ มาณเชื้อลีจิโอเนลลาในระบบหอผึ่งเย็น ซึ่ งจะส่ งผล
ให้มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมฯ มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งรายละเอียดการ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2-5

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 2-5 รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1. บ่อพักนํ้าสุ ดท้ายหลังผ่านระบบ
บํา บัด นํ้า เสี ย ทั้ง ในส่ ว นเดิ ม และ
ส่ วนขยายของโรงแรมรวมเป็ น
2 จุด

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( EIA)
- ดัชนี คุณภาพนํ้าที่ทาํ การตรวจสอบ คือ
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD)
ป ริ ม า ณ ส า ร แ ข ว น ล อ ย (Suspended
Solids; SS) ปริ ม าณสารละลาย
(Dissolved Solids ;DS) นํ้ามันและไขมัน
(Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจสอบ
1 เดื อ นต่ อ ครั้ ง พร้ อ มรายงานผลให้
เทศบาลทุ ก เดื อ นและรวบรวมผลจัดทํา
รายงานส่ ง สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทุก
6 เดือน

รายละเอียดการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

ปัจจุบนั โครงการทําการวิเคราะห์คุณภาพ -โครงการควรมีการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
นํ้าของระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการ ทิ้งหลังการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ส่ วนเดิมดังนี้ คือ
ในส่ วนขยายเพิ่มเติมด้วย
- นํ้าเสี ยก่อนเข้าระบบบําบัด วิเคราะห์
ค่า pH, BOD, SS, Dissolved solids,
Settleable Solids , N-TKN , Sulfide, Oil
& Grease ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
- นํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัด วิเคราะห์
ค่า pH, BOD, SS, Dissolved solids,
Settleable Solids , N-TKN , Sulfide, Oil
& Grease ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
ส่ ว นโครงการส่ ว นขยายโครงการยัง
ไม่ได้ทาํ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งที่
บ่ อ พัก นํ้ าสุ ดท้ า ยหลั ง ออกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 2-5 (ต่ อ) รายละเอียดการเเปลีย่ นแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2. คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า 1 จุด

3. การวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( EIA)
ดัชนี คุ ณภาพนํ้าที่ ท าํ การตรวจสอบ คื อ
ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ค่า คลอรี น
ตกค้ า ง แ ล ะ โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เ รี ย
ความถี่ในการตรวจสอบ 1 เดือนต่อครั้ง

รายละเอียดการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

โครงการมีการวัดค่า คลอรี น และความ
เป็ นกรด-ด่ า งของนํ้า โดยใช้ร ะบบ
อัตโนมัติตลอดเวลา นอกจากนี้ ยงั มีการ
ใช้ Test Kit วัดค่า คลอรี น และ ความเป็ น
กรด-ด่ า งของนํ้า เป็ นบางครั้ ง และ
วิเคราะห์ค่า Total Coliform และ E.coli
ความถี่ 6 เดือนต่อครั้ง
ไม่ได้กาํ หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา ในระบบนํ้าต่าง ๆ วิเคราะห์ เพิ่มเติ ม ตามประกาศของกรม
ของโครงการ ปี ละ 1-2 ครั้ง
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
อนามัย เรื่ อง ข้อปฏิบตั ิการควบคุมเชื้อลีจิ
โอเนลลา ในหอผึ่ ง เย็น ของอาคารใน
ประเทศไทย (มกราคม 2544)

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

บทที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

บทที่ 3
รายงานผลการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไข
โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต จัดเป็ นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย
โรงแรมและสถานที่พกั ตากอากาศ การดําเนิ นการตรวจติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในปั จจุบนั จึงใช้แนวทาง
ตาม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ จํากัด (ส่ วนขยาย) โดย บริ ษทั
เอ.อาร์ .โฮลดิ้ง จํากัด (มีนาคม 2548) และมาตรการขั้นตํ่าตามที่สาํ นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมได้กาํ หนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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3.1 สรุปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
- ควบคุม ดูแล สภาพภายในโครงการให้เป็ นไปตาม -ปฏิบตั ิตามรายงาน
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย
- ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าคลุมดินที่ปลูก -โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ บริ เวณ
พื้ น ที่ ว่ า งภายในโครงการ ซึ่ งเป็ นการป้ องกัน การชะล้า ง
ไว้ในโครงการให้เจริ ญเติบโตอยูเ่ สมอ
พังทลายของดินและสร้างความสวยงามให้แก่โครงการ

1.3 คุณภาพอากาศ
- บริ เวณห้องครั วทุ กห้อ งต้อ งติ ดตั้งพัดลมดูดอากาศ -พบการติดตั้งเครื่ องดูดกลิ่นและควันเหนือเตาประกอบอาหาร
และปล่องระบายควัน (Hood) เหนือเตาประกอบการ

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-

-

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้อม
1.4 เสี ยงและการสั่นสะเทือน
- จํากัดความเร็ วรถขณะแล่นเข้า-ออก พื้นที่โครงการ -โครงการมีการจํากัดความเร็ วรถที่เข้าและออก ให้มีความเร็ ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นการควบคุมมลพิษทาง
ให้มีความเร็ วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เสี ยง และสร้างความปลอดภัยแก่แขกผูม้ าพัก

2. ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ
- ดําเนิ นการตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบด้าน
การระบายนํ้าและการจัดการนํ้าเสี ยอย่างเคร่ งครัด เพื่อที่จะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมด้านชีวภาพ

-โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งและเดิ น ระบบบํา บัด นํ้า เสี ย เพื่ อ
รองรับนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งจากอาคารส่ วนเดิม
และส่ วนขยายของโครงการ โดยโครงการส่ วนเดิมจะใช้ระบบ
บําบัดแบบ Extended Activated Sludge และในโครงการส่ วน
ขยายมีการติดตั้งระบบบําบัดแบบ Contact Aeration System
เพื่อการบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการก่อนระบายลงสู่ ท่อระบาย
นํ้าสาธารณะ ซึ่ งจะมีการบําบัดต่อยังระบบบําบัดนํ้ารวมของ
เทศบาลเมื องป่ าตอง ซึ่ งโครงการมี การชําระค่าบําบัดนํ้าเสี ย
ส่ วนนี้ให้แก่ทางเทศบาลด้วย (อ้างอิงเอกสารประกอบรายงาน
ภาคผนวก ค เรื่ อง ใบแจ้งหนี้ค่าบําบัดนํ้าเสี ย)

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใช้น้ าํ
- รณรงค์ให้ผเู้ ข้าพักอาศัย และพนักงานของโครงการ
ใช้น้ ํา อย่า งประหยัด โดยติ ด คํา ขวัญ ชัก ชวนให้ใ ช้น้ ํา อย่า ง
ประหยัดไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่มีการใช้น้ าํ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการ
ประหยัดทรั พยากรนํ้าแล้ว ยังช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ยที่ตอ้ งทํา
การบําบัด และลดปริ มาณนํ้าทิ้ งอี กด้วย โดยในการเลื อกใช้
อุปกรณ์ประเภทสุ ขภัณฑ์ต่าง ๆ อาจเลือกใช้รุ่นประหยัดนํ้า
- ตรวจสอบดู แ ลระบบจ่ า ยนํ้า ระบบเส้ นท่ อ ประปา
ก๊ อ กนํ้า และเครื่ อ งสุ ข ภัณ ฑ์ต่ า ง ๆ ของโครงการให้อ ยู่ใ น
สภาพที่ดีอยูเ่ สมอ หากพบว่ามีการชํารุ ดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อ
ป้ องกันการสูญเสี ยนํ้าโดยเปล่าประโยชน์
3.2 การใช้ไฟฟ้ าและการอนุรักษ์พลังงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟต่าง ๆ รวมถึงสายสัญญาณ
ทางไฟฟ้ าสื่ อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ ให้เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานในโครงการประหยัดนํ้า
และประหยัดไฟ โดยการติดป้ ายเชิญชวนบริ เวณทางเดินส่ วน
พนักงานภายในอาคาร รวมทั้งมีการเลือกใช้เครื่ องไฟฟ้ าและ
สุ ขภัณฑ์รุ่นที่มีการประหยัดไฟฟ้ าและนํ้า

-

-โรงแรมจัดให้มีการตรวจสอบระบบการจ่ายนํ้าประปา เช่น
การทํางานของปั๊มสูบนํ้าใช้ โดยฝ่ ายวิศวกรรมของโรงแรม ใน
กรณี ที่มีสุขภัณฑ์ต่างๆชํารุ ด ฝ่ ายวิศวกรรมจะดําเนินการแก้ไข
ทันทีที่ได้รับแจ้ง

-

-โรงแรมมีการเดินสายไฟ และสายเคเบิลต่างๆ อย่างเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.2 การใช้ไฟฟ้ าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าชนิ ดประหยัดพลังงาน และ
อายุก ารใช้ง านยาวนาน พร้ อ มทั้ง รณรงค์ใ ห้มีก ารใช้ไ ฟฟ้ า
อย่างประหยัดทั้งในส่ วนของผูเ้ ข้าพักอาศัยและพนักงานของ
โรงแรม

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โรงแรมมี การเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง เช่น หลอดไฟ และตูเ้ ย็น
ชนิ ด ประหยัด พลัง งาน รวมทั้ง มี ก ารรณรงค์ เ กี่ ย วกับ การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน โดยการจั ด บอร์ ด เชิ ญ ชวนให้ ช่ ว ยกั น
ประหยัดพลังงาน

-

- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพ -โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า และสายไฟฟ้ า
ดีอยูเ่ สมอ
ภายในโครงการให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ พร้อมทั้ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมในการซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์
ต่างๆ เมื่อได้รับการแจ้ง

-

-โรงแรมจั ด ให้ มี ก ารทํา ความสะอาดหลอดไฟ ภายใน
โครงการ เพื่อให้ส่องสว่างได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการรณรงค์
ให้ มี ก ารปิ ดไฟฟ้ าทุ ก ครั้ ง หลั ง เลิ ก ใช้ ง านในส่ วนของ
สํานักงาน

-

- ทางโครงการต้องกําชับพนักงานให้ทาํ ความสะอาด
หลอดไฟฟ้ าและโคมไฟในบริ เวณพื้ น ที่ ส่ ว นกลางอย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อที่ จะสามารถให้แสงสว่างได้เต็มที่ เพราะฝุ่ น
ละอองที่เกาะหลอดไฟฟ้ าจะทําให้แสงสว่างลดน้อยลง

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.2 การใช้ไฟฟ้ าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
- กําชับให้เจ้าหน้าที่ ดูแลการใช้ไฟฟ้ าในบริ เวณพื้นที่ -โรงแรมมีการรณรงค์ให้มีการปิ ดไฟ และเครื่ องปรับอากาศ
ส่ วนกลาง โดยปิ ดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ตอ้ งการใช้ไฟ แม้จะเป็ น ในช่วงพักเที่ยงในบริ เวณที่เป็ นสํานักงานของโครงการ
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

- ผูบ้ ริ หารของโรงแรมกํา หนดนโยบายรณรงค์ใ ห้ -โครงการมี ก ารรณรงค์ใ ห้ มี ก ารประหยัด พลัง งานทั่ว ทั้ง
พนักงานของโรงแรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ าทุ กทาง และ โครงการ เช่นโครงการขึ้น-ลงชั้นเดียวให้ใช้บนั ได แทนการ
ประกาศอย่า งชัด เจนแก่ พ นัก งานทั้ง หมดให้รั บ ทราบ และ ใช้ลิฟท์ ฯลฯโดยมีการจดสถิติการใช้ไฟฟ้ าในแต่ละเดือนด้วย
ดําเนิ นการตามแนวนโยบายอย่างจริ งจังต่อเนื่ อง และแต่งตั้ง
ผูร้ ับผิดชอบคอยดูแล

-

- ลดความร้อนจากแสงอาทิ ตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดย -โรงแรมมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา และในส่ วน
ติ ด ตั้ง ฉนวนกัน ความร้ อ นที่ ห ลัง คา หรื อ ผนัง ที่ ก ระทบกับ ของห้องพักมีการติดตั้งผ้าม่านเหนือบานหน้าต่าง เพื่อป้ องกัน
แสงอาทิตย์
ความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.2 การใช้ไฟฟ้ าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
- เครื่ องปรับอากาศ
*เลือกใช้เครื่ องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการประหยัดพลังงานสู งที่สุด (High Economic Efficiency
Ratio : EER)
*บํารุ งรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาระดับ
การใช้ไฟฟ้ าให้ต่าํ
- การให้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
เลื อ กอุ ป กรณ์ ช นิ ด ประหยัด พลัง งาน อาทิ หลอดคอมแพค
ฟลู อ อเรสเซนต์ โคมไฟฟ้ าติ ด ตั้ง แผ่น สะท้อ นแสง การใช้
บาลาสชนิด Low Watt Loss หรื อ ชนิด Electronics Ballast

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-ปฏิบตั ิจริ งตามี่กาํ หนดในรายงาน EIA โดยโรงแรมมีการ
บํารุ งรักษาระบบปรับอากาศภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
โดยจั ด ให้ มี ก ารล้ า งทํ า ความสะอาด และมี ก ารติ ด ตั้ ง
คอนเดนเซอร์ ในบริ เวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี โดยไม่มีสิ่ง
กี ด ขวาง รวมทั้ง จัด ให้มี ก ารบํา รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ร ะบบปรั บ
อากาศอย่างต่อเนื่อง

-

-โรงแรมมีการติดตั้ง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีการติดตั้งแผ่น
สะท้อนแสง เพื่อช่วยในการส่ องสว่างในส่ วนอาคารสํานักงาน
รวมถึงมีการเลือกใช้บาลลาสชนิดที่มีการสูญเสี ยไฟฟ้ าตํ่า

-

- ห้องพักแต่ละห้องติดตั้งระบบ Key Tag ซึ่ งจะตัดไฟ -โรงแรมมีการติดตั้งระบบ Key Tag ในการเปิ ด-ปิ ด ประตู
ห้ อ งพัก ภายในโรงแรม ซึ่ งจะเป็ นการป้ องกัน การสู ญ เสี ย
อัตโนมัติในช่วงที่ไม่มีการใช้งานแล้ว
พลังงานไฟฟ้ าจากการลืมปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้เป็ นอย่างดี

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย
- ให้พนักงานเก็บขนขยะทําการจัดเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยจากจุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการใส่ ถุงดํามัดปากถุง
ให้เรี ยบร้อยก่อนนํามารวบรวมไว้ในห้องพักขยะมูลฝอยรวม
เพื่อง่ายต่อการเก็บและป้ องกันกลิ่นรบกวนเป็ นประจําทุกวัน

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โรงแรมมีการรวบรวมขยะจากกิจกรรมต่างๆใส่ ถุงดํา และทํา
การมัด ปากถุ ง ให้ แ น่ น ก่ อ นขนย้า ยไปยัง ห้อ งพัก ขยะของ
โครงการ ทั้งนี้โครงการมีมาตรการในการคัดแยกขยะรี ไซเคิล
ออกจากขยะอื่นๆของโครงการ โดยจัดให้มีที่พกั ขยะแบ่งย่อย
ไปตามประเภทของขยะ และเมื่อมีปริ มาณขยะมากจะจําหน่าย
แก่ผรู้ ับซื้ อต่อไป นอกจากนี้โครงการยังมีการนําขยะจากสวน
ไปใช้ในการหมักปุ๋ ยชีวภาพ ซึ่ งเป็ นการลดปริ มาณขยะที่ตอ้ ง
กําจัดลงไปได้

-

- การเก็บมูลฝอยใส่ ถุงไม่ควรให้มีปริ มาณหรื อนํ้าหนัก -พบการปฏิบตั ิจริ งตามรายงาน โดยพบรวบรวมขยะใส่ ถุงดํา
มากเกินไป โดยเมื่อบรรจุมูลฝอยได้ประมาณ 3/4 ของถุง ให้ ที่มีการมัดปากถุงอย่างแน่นหนา และมีการรวบรวมขยะไว้ยงั
มัดปากถุงให้แน่ น แล้วนําไปเก็บไว้ที่ห้องพักขยะรวมที่ ทาง ห้องพักขยะตามมาตรการที่เสนอไว้
โครงการได้จัด เตรี ยมไว้ใ นชั้น ที่ 1 ด้า นหลัง ของอาคาร
โรงแรมส่ วนเดิม เพื่อรอให้รถเก็บขนขยะขนไปกําจัด

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

18

เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
- จัดให้มีหอ้ งพักขยะที่ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อป้ องกันกลิ่น
และแมลงรบกวน โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ภายในแยกเป็ น
ห้องพักขยะเปี ยกและห้องพักขยะแห้ง โดยห้องพักขยะเปี ยกมี
การติดตั้งระบบปรั บอากาศ ห้องพักขยะรวม มี ขนาด 3x5x3
เมตร มีความจุได้ประมาณ 45 ลูกบาศก์เมตร
- ทางโครงการได้จดั จ้างเอกชนให้เข้ามาจัดเก็บขยะจากของ
โครงการทั้งส่ วนเดิมและส่ วนขยาย โดยกําหนดระยะเวลาที่จะเข้า
ทําการเก็บขนให้เป็ นช่วงเช้าหรื อเย็นของวันที่เข้ามาเก็บขนขยะ
เพื่อไม่ให้ก่อความรําคาญแก่ผมู้ าใช้บริ การ
- ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยเปี ยกทุกวัน สําหรับที่
พักขยะแห้งให้ทาํ ความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้ องกัน
กลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ ี่เข้าพักอาศัยและป้ องกันการแพร่ กระจาย
ของแมลงวันและแมลงสาบ รวมทั้งหนู และนํ้าเสี ยที่เกิดจาก
การทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยให้ระบายลงระบบบําบัด
นํ้าเสี ยรวมของโครงการส่ วนเดิม ซึ่ งจะระบายต่อไปยังระบบ
ท่อรวมของเทศบาลป่ าตองต่อไป

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โรงแรมจัดห้องพักขยะจํานวน 2 ห้องโดยแบ่งเป็ นห้องพัก
ขยะเปี ยก และห้องพักขยะแห้ง ซึ่ งภายในห้องพักขยะเปี ยกจะ
มี การติ ดตั้งเครื่ องปรั บอากาศ เพื่อชะลอการย่อยสลายของ
ขยะซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน

-

-โรงแรมมี การว่าจ้างเทศบาลป่ าตองในการขนย้ายขยะของ
โรงแรม เพื่อนําไปกําจัดยังนอกโครงการ เป็ นประจําทุกวัน
(อ้างอิงเอกสารประกอบรายงาน ภาคผนวก ค เรื่ อง ใบแจ้งหนี้
ค่าขยะมูลฝอย)
-โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสจ๊วตในการล้างทําความสะอาด
ห้องพักขยะ ภายหลังการจัดเก็บของเทศบาลเป็ นประจําทุกวัน
สําหรับนํ้าชะขยะและนํ้าเสี ยจากการล้างห้องพักขยะโครงการ
ได้มีการวางท่อ เพื่อรวบรวมนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นไปยังระบบบําบัด
นํ้าเสี ยส่ วนเดิมของโครงการ

-

-
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.3 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่ -โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสจ๊วต ในการตรวจสอบสภาพ
เสมอ ถ้ามีการผุกร่ อน หรื อชํารุ ด ต้องรี บดําเนินการแก้ไขทันที ถังขยะ และปริ มาณขยะในถัง หากพบว่ามี ปริ มาณสู งจะทํา
การขนย้ายขยะไปยังห้องพักขยะและเปลี่ยนถุงดําใบใหม่
3.4 การระบายนํ้าและป้ องกันนํ้าท่วม
- จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายนํ้าของ -โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาํ สวนในการทําความสะอาดท่อ
โครงการเป็ นประจํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชํารุ ด ระบายนํ้าฝนของโรงแรม เพื่อให้การระบายนํ้าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
แตก หรื อ อุดตันในส่ วนใด ต้องทําการแก้ไขในทันที

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

-

- ทางโครงการทํา ความสะอาดท่ อ ระบายนํ้าและ -โครงการไม่มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ จุดระบายนํ้าออก
ตะแกรงดักขยะมูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ้าเข้าสู่ ท่อระบายนํ้า ทั้งนี้ การระบายนํ้าของโครงการใช้ท่อปิ ด จึ งทําให้มีปริ มาณ
ขยะในท่อระบายนํ้าน้อย
รวมของเทศบาลป่ าตองเป็ นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

-

- จัดให้มีการดูแล บํารุ งรักษาระบบระบายนํ้า รวมทั้ง -โครงการมีการบํารุ งรักษา เครื่ องสูบนํ้า สําหรับระบายนํ้าออก
เครื่ องสู บนํ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา
จากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ

-
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.4 การระบายนํ้าและป้ องกันนํ้าท่วม (ต่อ)
- จัดให้มีการลอกท่อหรื อรางระบายนํ้าอย่างน้อยปี ละ -โรงแรมมีแผนในการขุดลอกท่อเพื่อกําจัดตะกอนปี ละ 1 ครั้ง
1 ครั้ง
- สนับสนุ นให้ความช่วยเหลือภาครัฐในการปรับปรุ ง -ปฏิบตั ิจริ งตามรายงาน
สภาพคลองระบายนํ้าสาธารณะด้านหลังโครงการ และราง
ระบายนํ้าสาธารณะให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
- พยายามปลูกต้นไม้หรื อจัดสวนในบริ เวณที่เป็ นที่วา่ ง -โครงการจัดให้มี การปลูกต้นไม้ห รื อ จัดสวนทั่วไปภายใน
โครงการ ซึ่ งจะช่วยในการดูดซับนํ้าฝนได้เป็ นอย่างดี โดยมี
ซึ่ งการปลูกพืชปกคลุมผิวดินจะช่วยเพิ่มอัตราการซึ มนํ้าได้
การจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็ นโรงเพาะชําของโครงการด้วย
3.5 การจัดการนํ้าเสี ย
- ไม่ระบายนํ้าเสี ยใด ๆ ออกสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ โดย
ได้เชื่ อมท่อระบายนํ้าของโครงการเข้ากับท่อระบายนํ้ารวม
ของเทศบาลป่ าตองทางด้านหน้าโครงการ เพื่อระบายนํ้าทิ้ง
หลังผ่านการบําบัดเข้าสู่ระบบรวบรวมนํ้าเสี ยของเทศบาล

-โรงแรมมีการวางท่อเพื่อระบายนํ้าทิ้งหลังการบําบัด ลงสู่ ท่อ
ระบายนํ้าสาธารณะของเทศบาลป่ าตอง เพื่อนําไปบําบัดต่อยัง
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของเทศบาลต่อไป ซึ่ งโครงการได้มี
การชําระค่าบําบัดนํ้าเสี ยให้แก่ทางเทศบาล

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

-

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.5 การจัดการนํ้าเสี ย (ต่อ)
- ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการทั้งส่ วนเดิม
ที่เป็ นระบบบําบัดชนิ ด Extended Activated Sludge และ
ระบบบําบัดชนิด Contact Aeration System ของส่ วนขยายให้
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ ถ้าพบว่ามีเหตุขดั ข้องต้อง
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขทันที
- จัดให้มีการสู บกากตะกอนออกจากบ่อพักตะกอนใน
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการทั้งส่ วนเดิมและส่ วนขยายไป
กําจัดอย่างสมํ่าเสมอทุก 25 วัน

- จัด ให้มี ก ารกํา จัด ไขมัน ออกจากบ่ อ ดัก ไขมัน อย่า ง
สมํ่าเสมอ โดยตักกากไขมันใส่ ถุงพลาสติกสี ดาํ ปิ ดปากถุงให้
แน่น และนําไปทิ้งรวมไว้ที่หอ้ งเก็บขยะเปี ยก

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โรงแรมจัดให้มี การเดิ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยภายในโครงการอย่าง -โครงการควรมี ก ารวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ้า ก่ อ นและหลัง การ
ต่อเนื่ อง พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ บําบัดจาก เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโครงการส่ วนเดิม โดยการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ก่อนและหลังการบําบัดเป็ นประจําทุกเดือน สําหรับระบบบําบัดนํา
เสี ยส่ วนขยายของโครงการยังมิได้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า (อ้างอิง
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ภาคผนวก ข)
-โรงแรมมี การจัดจ้างเทศบาลป่ าตองในการดูดสิ่ งปฏิกูลจาก
บ่อเกรอะ เมื่ อมี ปริ มาณสู ง (อ้างอิงเอกสารประกอบรายงาน
ภาคผนวก ค เรื่ อง ใบเสร็ จค่าดูดสิ่ งปฏิ กูล) โดยมี ความถี่ใน
การดูดประมาณเดือนละครั้ง สําหรับการกําจัดกากตะกอนนํ้า
เสี ยส่ วนเกินนั้นจะมีการสูบกลับทั้งหมดเนื่องจากมีปริ มาณตํ่า
-โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมัน เพื่อรองรับปริ มาณนํ้าเสี ยจากห้องครัว
ซึ ◌่งมี ไขมันสู งก่อนนํานํ้าเสี ยไปบําบัดยังระบบบําบัดนํ้าเสี ย โดย
โครงการจัดให้มีการเติมเชื้อจุลินทรี ยเ์ พื่อช่วยในการย่อยสลายไขมัน
และลดกลิ่น รวมทั้งจัดให้มีการว่าจ้างผูร้ ับเหมาภายนอกมาสู บไขมัน
จากบ่อ เมื่อมีปริ มาณสูง

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.5 การจัดการนํ้าเสี ย (ต่อ)
- ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งหลังผ่านการบําบัด -โรงแรมจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัด -คุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัดยังมีค่าสูงเกินเกณฑ์ในบางดัชนี
จากระบบนํ้าเสี ย โครงการส่ ว นเดิ ม เป็ นประจํา ทุ ก เดื อ น
เป็ นประจําทุกเดือน
(อ้างอิงผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ภาคผนวก ข)
3.6 การคมนาคมขนส่ ง
- มีป้ายสะท้อนแสงบอกกําหนดความเร็ วรถวิ่งไม่เกิน -โครงการมี การจัด ระบบจราจรบริ เวณทางเข้า-ออกภายใน
40 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง และป้ ายเตื อนการจราจรอื่ น ๆ เช่ น โครงการให้มีการเดินรถทางเดียว มีการจํากัดความเร็ วรถที่ 30
เครื่ องหมายให้ระวังเด็ก ป้ ายระวังจักรยาน ป้ ายลดความเร็ ว กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีการตีเส้นจราจร และมีการติดตั้งกระจก
ป้ ายหยุดบริ เวณทางแยก เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ และถ้าอุปกรณ์ โค้งนูนบริ เวณหัวโค้ง เพื่ออํานวยความปลอดภัยทางจราจรแก่
ผูม้ าใช้บริ การ
เกิดการชํารุ ดต้องเปลี่ยนหรื อแก้ไขทันที
- ภายในโครงการจะติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจร กระจก -โครงการมี ก ารติ ด ตั้ง ป้ ายสั ญ ญาณจราจร รวมทั้ง อุ ป กรณ์
โค้งนูน และอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชดั เจน
ต่างๆ ตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยจัดการจราจร และจัดระเบี ยบ -โรงแรมมี ก ารก่ อ สร้ า งป้ อมยามบริ เ วณทางเข้า -ออกของ
การจอดรถขณะเข้า สู่ อ าคารจอดรถ เพื่ อ ให้ ก ารเข้า -ออก โครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยคอย
อํานวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผมู้ าใช้บริ การ
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วและเป็ นระเบียบ
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
3.6 การคมนาคมขนส่ ง (ต่อ)
- ติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างตามถนนหน้าโครงการ และ -มีการปฏิบตั ิตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA
ทางเข้าโครงการให้ส่องสว่างได้ทว่ั ถึ ง เพื่อช่ วยให้มองเห็ น
การจราจรได้ดีข้ ึน
- ทําสันนูนขวางถนนเป็ นระยะ เพื่อลดความเร็ วรถที่วิ่ง -โรงแรมมีการก่อสร้างสันนูน เพื่อชะลอความเร็ วรถ ภายใน
ภายในพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ ตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA
- มียามช่วยจัดการจราจรภายในโครงการ เช่น การจอด -โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการอํานวย
ความสะดวกด้า นการจราจร บริ เ วณทางเข้า ออกโครงการ
รถให้เป็ นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรผูอ้ ื่น
รวมทั้งบริ เวณลานจอดรถของโครงการ
- จัดให้มีที่จอดรถของโครงการตามรายละเอียดใน
รายงาน EIA และห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทั้งการ
ก่อสร้างในที่ที่จดั ไว้ใช้เป็ นที่จอดรถ

-โรงแรมจัดให้มีที่จอดรถ ซึ่ งสามารถจอดรถได้ประมาณ 63
คัน ซึ่ งมีความเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากแขกผูท้ ี่มาใช้
บริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ซึ่ งเลื อ กใช้ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะในการเดินทาง

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

-

-

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวติ
4.1 เศรษฐกิจและสังคม
- ในการพิ จารณารั บพนักงาน ให้เลื อกรั บคนในท้องถิ่ นที่ มี -โรงแรมมี การคัดเลื อกพนักงานภายในโครงการจากคนใน
ความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหน่ งเป็ นอันดับแรก เพื่อ ท้องถิ่น และพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงเป็ นส่ วนใหญ่ ตามที่เสนอ
ไว้ในรายงาน EIA
สร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการและเพื่อกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น
4.2 สาธารณสุ ข
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องพักขยะให้สะอาดอยูเ่ สมอ
เพื่อป้ องกันกลิ่น และการแพร่ พนั ธุ์ของพาหะนําโรคต่าง ๆ
- ดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพนํ้าจากสระว่ายนํ้าของ
โครงการให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าจากสระว่ายนํ้า
เพื่อความสะอาด และปลอดภัยต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-

-มีปฏิบตั ิจริ ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.3

-

-โครงการจัดให้มีการเดินระบบสระว่ายนํ้า โดยจัดให้มีถงั กรอง
และเครื่ องสู บจ่ายเติมสารเคมีอตั โนมัติเพื่อควบคุมค่าความเป็ น
กรด-ด่างและฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายนํ้า โดยโครงการจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุ ณภาพนํ้าโดยอุ ปกรณ์ ตรวจสอบภาคสนามเป็ น
ประจําทุ กวัน นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้างบริ ษ ทั ไอ.เอ.เคมี คอลส์
จํากัดในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ย ์ Total
Coliform และ E.coli เป็ นประจําทุกเดือน (อ้างอิงผลการวิเคราะห์
ภาคผนวก ข)

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความ -โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมุนเวียนกัน
ปฏิบตั ิงานภายในโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
เรี ยบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

- โครงการต้องจัดให้มีหน่ วยรั กษาพยาบาลเบื้ อ งต้น -โรงแรมจัดให้มีหอ้ งพยาบาลขนาด 1 เตียง ซึ่ งมีนางพยาบาล
สําหรับรักษาพยาบาลพนักงานของโครงการ และแขกที่เข้ามา ประจํา สําหรั บการตรวจรั กษาเบื้ องต้นบริ การแก่พนักงาน
และแขกที่มาพัก
พักในโรงแรม

-

- ให้มี ก ารตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กรณ์ แ ละ -ฝ่ ายวิ ศ วกรรมของโครงการมี ก ารจั ด เตรี ยมแผนการ
เครื่ องจักรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดี เพื่อให้เกิด บํารุ งรั กษาเครื่ องจักรกลต่างๆ และมี การดําเนิ นการปฏิ บตั ิ
ตามแผนอย่างสมํ่าเสมอ
ความปลอดภัยในการใช้งาน

-

4.4 การป้ องกันอัคคีภยั
- จัดให้มีและติดตั้งระบบป้ องกันอัคคีภยั ตามที่ระบุไว้ -โรงแรมมีการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบป้ องกันอัคคีภยั ต่างๆ อาทิ
เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน, ระบบโปรยจ่ายนํ้าอัตโนมัติภายใน
ในรายงาน EIA และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ห้องพักและบริ เวณทางเดิ นอาคารที่พกั รวมทั้งจัดให้มีสายฉี ด
นํ้าดับเพลิ งและถังดับเพลิ ง กระดิ่ งสัญญาณเตื อนภัย และไฟ
ฉุ กเฉิ นบริ เวณทางเดินอาคารที่พกั พร้อมทั้งจัดให้มีทางหนี ไฟ
ภายในอาคารที่พกั

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้ อม
4.4 การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)
- ทํา การตรวจสอบการทํา งานของระบบป้ องกัน
อัคคีภยั ทุก 3 เดื อน หรื อตามข้อกําหนด/อายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามีการสู ญหายหรื อชํารุ ดให้รีบดําเนินการ
แก้ไ ขทัน ที ทั้ง นี้ ให้ จัด ทํา หรื อมี ก ารบัน ทึ ก ผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบทุกครั้ง

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โรงแรมมีการว่าจ้างผูร้ ับเหมาภายนอกเป็ นผูต้ รวจสอบการ
ทํางานของอุ ป กรณ์ ใ นระบบป้ องกันอัค คี ภยั ของโครงการ
รวมทั้งจัดให้มีการเดินเครื่ องปั๊ มสู บนํ้าดับเพลิงเป็ นประจําทุก
สัปดาห์เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมไว้รองรับเหตุ

-

- ติดป้ ายแนะนําการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงแต่ละชนิ ดไว้ -พบการติ ด ตั้ง คู่ มื อ การใช้ง าน บนอุ ป กรณ์ ห รื อ ในบริ เ วณ
ตรงบริ เวณที่ อุ ปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผูท้ ี่ อ ยู่ใกล้จุ ดเกิ ด เหตุ ใกล้เคียง เพื่อให้ผพู้ บเหตุสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้เมื่อเกิด
เหตุ
สามารถใช้ได้ทนั ที

-

- จัดให้มี ป ริ ม าณนํ้าสํารองไว้ที่ ช้ ันใต้ดิ น ของอาคาร -โครงการมีการจัดสร้างบ่อเก็บนํ้าใช้สาํ รองที่บริ เวณโรงผลิต
ปริ มาตร 500 ลูกบาศก์เมตร และบนดาดฟ้ าอาคารปริ มาตร นํ้าใช้ และบริ เวณดาดฟ้ าของโครงการ ตามที่เสนอไว้
250 ลูกบาศก์เมตร โดยจะสํารองนํ้าใช้ของโครงการสองส่ วน
330 ลูกบาศก์เมตร และสํารองนํ้าดับ เพลิ งไว้ 270 ลูกบาศก์
เมตร

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้อม
4.4 การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)
- จัด ทํา แผนฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ไ ว้ใ ห้
พร้อม ได้แก่ แผนปฏิบตั ิการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนอพยพหนี
ไฟออกจากตัวอาคารและพื้นที่โครงการ รวมถึงแผนบรรเทา
ทุกข์หลังเกิดเพลิงไหม้
- เพื่อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านในการดับ เพลิ ง เป็ นไปอย่า ง
ถูกต้อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทางโครงการจะต้องจัด อบรม
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง กั บ การรั ก ษาความปลอดภัย ให้ มี
ความคุ น้ เคยกับ อุ ป กรณ์ ป้องกันอัค คี ภยั ต่าง ๆ ที่ มีอ ยู่ เมื่ อ มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นจะได้ไม่ตกใจหรื อตื่นกลัว และสามารถใช้
อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โรงแรมมีการจัดทําแผนฉุ กเฉิ นและแผนการอพยพ กรณี เกิด
เหตุเพลิงไหม้

-

-โรงแรมมี ก ารหมุ น เวีย นพนัก งานของโรงแรมเข้า รั บ การ
ฝึ กซ้ อ มการป้ องกัน และระงับ อัค คี ภ ัย ทั้ง ภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิ บตั ิ เป็ นประจําทุกปี เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
สําหรับเหตุการณ์จริ ง

-

- จัด ให้ มี ก ารฝึ กซ้ อ มหนี ไ ฟ อพยพคน และการใช้ -โรงแรมจัดให้พนักงานของโรงแรมเข้ารั บการฝึ กซ้อมการ
อุปกรณ์ดบั เพลิง ร่ วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็ นประจํา ป้ องกันและระงับอัคคีภยั ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เป็ น
ประจําทุ กปี (อ้างอิ งเอกสารประกอบรายงาน ภาคผนวก ค
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เรื่ อง หนั ง สื อ รั บ รองการฝึ กซ้ อ มการป้ องกัน และระงับ
อัคคีภยั )

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ตารางที่ 3-1 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขของมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้อม
4.4 การป้ องกันอัคคีภยั (ต่อ)
- ประสานงานกับสถานีดบั เพลิงป่ าตองและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณี เกิดเพลิงไหม้
รวมทั้งมีสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น
ไว้ดว้ ย เพื่อติดต่อได้ทนั ทีกรณี ฉุกเฉิ น
- จัด ให้มี เ จ้า หน้า ที่ ค วบคุ ม ความเรี ย บร้ อ ยตลอด 24
ชัว่ โมง

4.5 สุ นทรี ยภาพและทัศนียภาพ
- ปลูกไม้ยนื ต้น และไม้ดอกไม้ประดับในบริ เวณที่วา่ ง
ของโครงการ
- ดู แ ลรั ก ษาต้ น ไม้ ใ ห้ ส วยงาม และเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซมในส่ วนที่ตาย
- ควบคุมดูแลอาคาร และบริ เวณต่าง ๆ ของโครงการ
ให้มีสภาพดี และสวยงามอยูเ่ สมอ ตามที่ออกแบบไว้ โดยให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริ เวณใกล้เคียง

วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

-โครงการมีการจัดเตรี ยมเบอร์ โทรศัพท์ของหน่วยบรรเทาสา
ธารณภัย (กองดับ เพลิ ง ) รวมทั้ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งไว้
รองรับหากเกิดเหตุ ตามแผนระงับป้ องกันอัคคีภยั

-

-โครงการมี ก ารหมุ น เวี ย นการทํา งานของพนั ก งานใน
โครงการ ซึ่ งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในการรับแจ้งเหตุและ
สั่งการ ประจําตลอด 24 ชัว่ โมง

-

ปฏิบตั ิตามรายงาน ซึ่ งพบการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ทัว่ ไป
ตลอดทั้งโครงการ รวมทั้งโรงแรมยังจัดพื้นที่ส่วนหนึ่ ง
ในโครงการเป็ นเรื อนเพาะชําอีกด้วย

-

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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3.2 สรุปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม

ตารางที่ 3-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
เงือ่ นไขมาตรการติดตามตรวจสอบ
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัด -โรงแรมดําเนิ นการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัด -ผลการตรวจวัดพบว่าปริ มาณ ของแข็งแขวนลอย มีค่าสู งกว่า
นํ้าเสี ย ทั้งโครงการส่ วนเดิ มและโครงการส่ วนขยายใน จากโครงการส่ วนเดิม โดยการจ้างบริ ษทั ไอ.เอ.เคมีคอลส์ใน มาตรฐานที่กาํ หนด ซึ่ งโครงการควรดําเนินการปรับปรุ งระบบ
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ ตามดัชนี ขา้ งต้น เป็ นประจําทุก บําบัดนําเสี ยต่อไป
ดัชนี
เดือน โดยมีผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4-1 และ 4-2
- ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี
- ปริ มาณสารแขวนลอย
- ปริ มาณตะกอนหนัก
- สารที่ละลายได้ท้ งั หมด
- ซัลไฟด์
- ไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็นนํ้ามันและไขมัน
-โรงแรมดําเนิ น การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพนํ้า ในสระว่า ยนํ้า
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า ในดัชนี
โดยการจ้างบริ ษทั ไอ.เอ.เคมี คอลส์ ในการเก็บตัวอย่างและ
- ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
- คลอรี น
วิเคราะห์ ในดัชนี Total Coliform และ E.Coli เป็ นประจําทุก
- Total Coliform
เดือน โดยมีผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4-3
- E.Coli

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 3-2 (ต่ อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
เงือ่ นไขมาตรการติดตามตรวจสอบ
วิธีการปฏิบัติตามเงือ่ นไข
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
3. ตรวจสอบปริ มาณไขมันในบ่อดักไขมัน ทุกสัปดาห์เป็ น โรงแรมจัดให้มี การตรวจเช็ค ปริ มาณไขมันในบ่อ ดักไขมัน
อย่างน้อยและหากพบปริ มาณไขมันมากให้ตกั ออกทันที บรรจุ และจ้า งเอกชนมาดู ด ออกเมื่ อ มี ป ริ ม าณมาก ตามที่ อ ธิ บ าย
ถุงพลาสติกหนา แล้วปิ ดปากถุง รวบรวมในห้องเก็บขยะเปี ยก ข้างต้นในสรุ ปรายงานป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ข้อ 3.5
เพื่อรอให้สุขาภิบาลป่ าตองนําไปกําจัดต่อไป
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ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
-

4. ตรวจสอบระบบการทํางานของระบบป้ องกันอัคคีภยั ทุก มี ก ารตรวจสอบการทํา งาน ตามที่ อ ธิ บ ายข้า งต้น ในสรุ ป
รายงานป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมข้อ 4.4
ระบบ ประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง

-

5. ตรวจสอบระบบการระบายนํ้ามิให้มีการอุดตัน และหมัน่ ตัก มีแผนในการตรวจสอบ และขุดลอกตะกอนในรางระบายนํ้า
เศษขยะที่อาจเข้าไปในระบบระบายนํ้าฝนอย่างสมํ่าเสมอ
ในส่ วนที่สามารถเปิ ดได้ปีละ 1 ครั้ง

-

6. การตรวจสอบปริ มาณเชื้อลีจิโอเนลลา ในระบบหอผึ่งเย็น

-โรงแรมว่ า จ้า งบริ ษัท ไอ.เอ.เคมี ค อลส์ จํา กัด ในการเก็ บ การวิเคราะห์ปริ มาณเชื้ อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น และระบ
ตัวอย่างและส่ งวิเคราะห์ยงั ศูนย์การแพทย์จงั หวัดภูเก็ต โดยมี นํ้าใช้ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 ทางโครงการ
ไม่ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ ซึ่ งจะดําเนิ นการวิเคราะห์ ในช่ ว
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4-6
เดือนกันยายน 2555

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

บทที่ 4
ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม
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บทที่ 4
ผลการตรวจวัดเพือ่ ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
4.1 ระบบบําบัดนํา้ เสี ย

4.1.1 นํา้ เสียก่อนการบําบัด (Influent)
ตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ เสี ยก่อนเข้ าระบบบําบัดนํา้ เสี ย (Influent) ของอาคารเดิมของโครงการ
วันทีเ่ ก็บ
ตัวอยาง
Jan 20, 2012
Feb 2, 2012
Mar 5, 2012
Apr 19, 2012
May 19, 2012
Jun 18, 2012

จุดทีเ่ ก็บ
ตัวอย่าง

Influent

pH
7.2
7.3
7.4
6.8
6.7
7.2

pH–at
site
-

BOD5
(mg/l)
210.0
475.0
145.0
235.0
390.0
600.0

SS
(mg/l)
220.0
231.7
232.0
3,220.0
1,000.0
305.0

ดัชนีทตี่ รวจวัด
DS
Set-S Sulfide
(mg/l) (mg/l) (mg/l S2-)
658.0
0.2
2.20
640.0
0.1
3.20
596.0
1.5
4.45
752.0
12.6
5.23
650.0
100.0
0.31
690.0
78.5
4.74

N-TKN
(mg/l N)

3.2
4.2
3.4
7.8
5.3
24.4

ที่มา : บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งคุณภาพนํ้าเสี ยที่เข้าระบบ (Influent) เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555
ของโรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ พบว่า มีค่าความเป็ นกรด-ด่างอยูใ่ นช่วง 6.7 – 7.4, ค่าบีโอดีอยูใ่ นช่วง 145.0
– 600.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริ มาณสารแขวนลอยอยูใ่ นช่วง 220.0 – 3,220.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริ มาณของแข็งละลาย
นํ้าอยูใ่ นช่วง 596.0 – 752.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริ มาณตะกอนหนักอยูใ่ นช่วง 0.1 – 100.0 มิลลิลิตร/ลิตร, ค่าทีเค
เอ็นอยูใ่ นช่วง 3.2 – 24.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริ มาณซัลไฟด์อยูใ่ นช่วง 0.31 – 4.74 มิลลิกรัม/ลิตร และปริ มาณไขมัน
และนํ้ามันอยูใ่ นช่วง 2.6 – 29.8 มิลลิกรัม/ลิตร

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

O&G
(mg/l)
4.4
3.1
3.2
2.6
3.8
29.8
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4.1.2 นํา้ ทิง้ หลังการบําบัด (Effluent)
ตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ ทิง้ ที่ผ่านการบําบัดแล้ ว (Effluent) ของอาคารเดิมของโครงการ
วันทีเ่ ก็บ
ตัวอยาง

จุดทีเ่ ก็บ
ตัวอย่าง

pH–at
site
7.5
7.2
7.9
7.5
6.1
8.2
5.0-9.0

pH

Jan 20, 2012
Feb 2, 2012
Mar 5, 2012
Effluent
Apr 19, 2012
May 19, 2012
Jun 18, 2012
ค่ ามาตรฐาน**

BOD5
(mg/l)
32.5*
29.9*
32.0*
47.0*
29.2*
37.5*
≤20

SS
(mg/l)
95.0*
91.0*
95.0*
76.0*
95.0*
60.0*
≤30

ดัชนีทตี่ รวจวัด
DS
(mg/l)
656.0
516.0
520.0
600.0
634.0
560.0
+500 (1)

Set-S
(mg/l)
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
≤0.5

Sulfide

N-TKN

2-

(mg/l S )

(mg/l N)

1.42*
0.05
N.D.
0.19
4.82*
0.46
≤1.0

2.7
3.3
2.4
3.7
3.2
17.8
≤35

หมายเหตุ : N.D.
*
**มาตรฐาน :

(1)
ที่มา :

= NOT DETECTABLE
= ไม่อยูใ่ นมาตรฐาน
= มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
(ประเภท ก.),
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน
ที่ 125ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548
= ค่าที่เพิ่มขึ้นจากนํ้าใช้
บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งซึ่ งผ่านระบบบําบัดแล้ว (Effluent) เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555
ของโรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ พบว่า น้ามีคุณภาพด้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
อาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 กล่าวคือ มีค่าบีโอดีอยูใ่ นช่วง 29.2 - 47.0
มิลลิกรัม/ลิตร(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร), ค่าของแข็งแขวนลอยอยูใ่ นช่วง 60.0 - 95.0 มิลลิกรัม/
ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ค่าตะกอนหนักเท่ากับ <0.1 มิลลิลิตร/ลิตร(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5
มิลลิลิตร/ลิตร), ค่าซัลไฟด์อยูใ่ นช่วง ตรวจไม่พบ – 4.82 มิลลิกรัม/ลิตร(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
และ ค่าทีเคเอ็นอยูใ่ นช่วง 2.7 – 17.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร)
เมื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของระบบบํา บัด นํ้าเสี ย ในโครงการส่ ว นเดิ ม จาก
ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของนํ้าเสี ย (ค่าบีโอดี) ตามสมการด้านล่างนี้ โดยผลการคํานวณแสดงดัง
รู ปที่ 4-1

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

O&G
(mg/l)
4.0
2.9
1.2
1.6
1.8
1.0
≤20
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Efficiency (%)

เมื่อ

Efficiency (%)
BOD Influent
BOD Effluent

=

(BOD Influent-BOD Effluent)×100
BOD Influent

= ประสิ ทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสี ยในการกําจัดค่า BOD (ร้อยละ)
= ปริ มาณบีโอดีในนํ้าเสี ยก่อนเข้าระบบบําบัด (มิลลิกรัม/ลิตร)
= ปริ มาณบีโอดีในนํ้าทิ้งหลังผ่านระบบบําบัด (มิลลิกรัม/ลิตร)

รู ปที่ 4-1 ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสี ย โครงการส่ วนเดิม เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555
จากผลการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโรงแรม เดอะ รอยัล
พาราไดส์ ในเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดค่าความสกปรกในนํ้าเสี ย
(ค่าบีโอดี) มีค่าอยูใ่ นช่วงร้อยละ 77.93 – 93.75 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าระบบบําบัดนํ้าเสี ยในโครงการส่ วนเดิมมี
ประสิ ทธิ ภาพไม่คงที่ ซึ่ งไม่สามารถกําจัดค่าบี โอดี ได้ตามค่าที่ ออกแบบไว้ (ร้ อยละ 92) โดยโรงแรมควร
ดําเนินการแก้ไขต่อไป
4.2 ระบบสระว่ ายนํา้
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า เดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 ของโรงแรม เดอะ
รอยัลพาราไดส์ แอนด์สปา พบว่า คุณภาพทางชี วภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า ตาม
ข้อบังคับ กรุ งเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่ งเป็ นที่น่ารั งเกียจหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่
สุ ขภาพ ประเภทการจัดตั้งสระว่ายนํ้า พ.ศ.2530 (ข้อบังคับกรุ งเทพฯ สําเนา) อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ มีค่า
Total Coliform เท่ากับ <1.1 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และตรวจไม่พบเชื้ออีโคไล ในทุกเดือนที่ทาํ การตรวจสอบ
(ค่ามาตรฐานกําหนด ค่า Total Coliform เท่ากับ<10 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และตรวจไม่พบเชื้ออีโคไล)
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ตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ สระว่ ายนํา้
ดัชนีทตี่ รวจวัด
วันทีเ่ ก็บตัวอย่างนํา้

จุดเก็บตัวอย่าง

Jan 20, 2012
Feb 2, 2012
Mar 5, 2012
สระว่ายนํ้า
Apr 19, 2012
May 19, 2012
Jun 18, 2012
ค่ ามาตรฐาน**
หมายเหตุ :

ที่มา :

Total Coliform
(MPN/100 ml)
<1.8
<1.8
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<10

E.coli
(MPN/100 ml)
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
NONE

N.D.
**มาตรฐาน :

= NOT DETECTABLE
= มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ้า ในสระว่า ยนํ้า ตามข้อ บัง คับ กรุ งเทพมหานครว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่ งเป็ นที่น่ารังเกี ยจหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่ สุขภาพ
ประเภทการจัดตั้งสระว่ายนํ้า พ.ศ.2530 (ข้อบังคับกรุ งเทพฯ สําเนา)
บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

4.3 คุณภาพนํา้ ดิบของโครงการ
จากผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าดิบของโครงการ ในช่วงเดื อนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 พบว่ามีค่า
เมทิลอัคลาไลนิต้ ีมีค่าอยูใ่ นช่วง 24 - 119 มิลลิกรัม/ลิตร, ค่าความเป็ นกรด-ด่างมีค่าอยูใ่ นช่วง 7.1 – 8.1 , ค่าการ
นําไฟฟ้ ามีค่าอยูใ่ นช่วง 121 – 1,095 ไมโครซี เมนซ์ต่อ, ของแข็งละลายนํ้ามีค่าอยูใ่ นช่วง 53.0 – 548.0 มิลลิกรัม/
ลิตร ,ค่าความกระด้างมีค่าอยูใ่ นช่วง 25.8 – 125.4 มิลลิกรัม/ลิตร , ปริ มาณเหล็กมีค่าอยูใ่ นช่วง ตรวจไม่พบ –
8.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าคลอไรด์มีค่าอยูใ่ นช่วง 14.0- 232.0 มิลลิกรัม/ลิตร
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ตารางที่ 4-4 คุณภาพนํา้ ดิบของโครงการ
วันทีเ่ ก็บ
ตัวอย่ าง
Jan 20, 2012
Feb 2, 2012
Mar 5, 2012
Apr 19, 2012
May 19, 2012
Jun 18, 2012

จุดทีเ่ ก็บ
ตัวอย่ าง

ข้างล่าง
บนตึก
ข้างล่าง
บนตึก
ข้างล่าง
ข้างล่าง
หมายเหตุ : N.D.

Alkalinity- AlkalinityM
P
26
0
119
0
34
0
143
0
28
0
24
0
= NOT DETECTABLE

pH
7.5
8.1
7.7
8.0
7.1
7.5

ดัชนีทตี่ รวจวัด
Cond.
TDS
(μS/Cm) (mg/l)
121
61
903
452
127
63
1,095
548
140
120
106
53

Hardness Fe
Cl(mg/l) (mg/l) (mg/l)
25.5
N.D.
20
99.9
0.05 208
29.3
8.00
15
125.4
0.04 232
30.6
0.04
14
30.8
0.04
14

4.4 ปริมาณเชื้อลีจิโอเนนลา
การวิเคราะห์ปริ มาณเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็น และระบบนํ้าใช้ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน
2555 ทางโครงการยัง ไม่ ไ ด้ด ํา เนิ น การวิ เ คราะห์ ซึ่ งจะดํา เนิ น การวิ เ คราะห์ ใ นช่ ว งเดื อ นกัน ยายน 2555

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะ และ แนวทางแก้ ไข
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บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะ และ แนวทางแก้ ไข
โรงแรม เดอะ รอยัลพาราไดซ์ แอนด์สปา มีการปฏิบตั ิตามมาตรการในการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ซึ่ งการดําเนิ นการในมาตรการส่ วนใหญ่ของ
โรงแรมมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน อาทิ เช่น มาตรการในการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ย มาตรการในการ
จัดการขยะมูลฝอย มาตรการในการควบคุมดูแลระบบป้ องกันอัคคีภยั ,มาตรการด้านอาชีวอนามัย ฯลฯ แต่ยงั พบ
บางมาตรการที่โรงแรมควรดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งเพิม่ เติม เพื่อให้มีการจัดการทางสิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ ึน ดังนี้
5.1 การตรวจสอบคุณภาพนํา้ ทิง้ หลังการบําบัด จากอาคารส่ วนขยาย
โครงการควรทําการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัด จากระบบบําบัดนํ้าเสี ยอาคารส่ วน
ขยายเพิ่มเติม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นการตรวจสอบระบบ
บําบัด และนําข้อมูลมาใช้ในการควบคุมดูแล และปรับปรุ งระบบบําบัดให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
5.2 การดูแลระบบบําบัดนํา้ เสี ย จากอาคารโครงการส่ วนเดิม
จากการวิเคราะห์น้ าํ ทิ้งภายหลังการบําบัดที่พบว่าคุณภาพนํ้าด้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก.), ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ซึ่ งมีค่าบีโอดี และค่า
ตะกอนแขวนลอยในนํ้าสู งกว่ามาตรฐานสู งกว่ามาตรฐานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 สาเหตุที่น้ าํ
เสี ยบําบัดไม่ได้ตามเกณฑ์ เนื่ องจากอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งซ่ อมแซมเครื่ องเติมอากาศ ทําให้จุลินทรี ยบ์ าํ บัดนํ้า
เสี ยไม่เต็มประสิ ทธิภาพ ส่ วนในเดือนอื่น ๆ ที่บาํ บัดไม่ผา่ น ซึ่ งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการปรับอัตราการ
ถ่ายตะกอนที่ ไม่ เหมาะสม การจมตัวของตะกอนไม่ดีจ าการเสี ยสมดุ ล ของธาตุอาหาร เป็ นต้น และจากผล
วิเคราะห์ น้ าํ เสี ยที่ เข้าสู่ ระบบบําบัด พบว่า นํ้าเสี ยที่ เข้าสู่ ระบบบําบัดมี ปริ มาณ ตะกอนหนักและปริ มาณสาร
แขวนลอยค่อนข้างสู ง และสู งผิดปกติ ทางโครงการควรปรับเพิ่มความถี่ในการถ่าย ตะกอนจากบ่อตกตะกอน
หรื ออาจจะติดตั้ง primary sedimentation เพื่อลดปริ มาณตะกอนหนักที่เข้าสู่ ระบบ บําบัด และควรทําการวัดค่า
SV30 โดยใช้กระบอกตวงขนาด 1,000 มิลลิลิตร ตักนํ้าจากบ่อเติมอากาศใส่ กระบอก ตวงและตั้งทิ้งไว้ 30 นาที
อ่านค่าตะกอนจมตัวในกระบอกตวง ซึ่ งค่าควบคุม SV30 เท่ากับ 100-300 มิลลิลิตร/ลิตร(สามารถปรับเปลี่ยนได้
ขึ้นกับค่าบีโอดีที่เข้าระบบบําบัด) และถ้าอ่านค่าได้น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร/ลิตร ควรเพิ่มการ Return Sludge
กลับมาบ่อเติมอากาศ แต่ถา้ อ่านค่าได้มากกว่า 300 มิลลิลิตร/ลิตร ควรลดการ Return Sludge ลง

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

5.3 การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา้ เพิม่ เติม
ทางโรงแรมควรดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเพิ่มเติม เพื่อให้ครบถ้วนตามที่ได้เสนอในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้แก่
นํ้าทิ้งหลังการบําบัด
ตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform
นํ้าสระว่ายนํ้า
ตรวจวิเคราะห์ pH และ ค่าคลอรี นอิสระ

บริ ษทั ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จํากัด
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ภาพถ่ ายประกอบรายงาน
ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบรายงาน
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณภาพนํา้
ภาคผนวก จ เอกสารสํ าคัญของบริษทั
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ภาคผนวก ก
ภาพถ่ ายประกอบรายงาน
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ภาพที่ 1 พืน้ ทีส่ ี เขียวภายในโครงการ

ภาพที่ 2 โรงเรือนเพาะชํา
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ภาพที่ 3 ในห้ องครัวมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
และปล่องระบายควัน (Hood) เหนือเตาประกอบอาหาร

ภาพที่ 4 ระบบบําบัดแบบ Extended Activated Sludge โครงการส่ วนเดิม

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 5 บ่ อดักไขมัน

ภาพที่ 6 ป้ ายและบอร์ ดรณรงค์ ให้ พนักงานช่ วยกันรักษาสิ่ งแวดล้ อม

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 7 โรงแรมมีการติดตั้งระบบ Key Tag ในการเปิ ด-ปิ ด ประตู
ห้ องพักภายในโรงแรม

ภาพที่ 8 ห้ องพักขยะแห้ งของโครงการ

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 9 ห้ องพักขยะเปี ยกของโครงการ

ภาพที่ 10 สถานทีค่ ดั แยกขยะรีไซเคิล

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 11 Chiller ในระบบปรับอากาศ

ภาพที่ 12 Cooling ในระบบปรับอากาศ

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 13 ลานจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ของโครงการ

ภาพที่ 14 ระบบปรับปรุ งคุณภาพนํา้ อุปโภคทีใ่ ช้ ภายในโครงการ

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 15 ถังกรองสระว่ ายนํา้

ภาพที่ 16 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระในสระว่ ายนํา้

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 17 สระว่ ายนํา้ ภายในโครงการ

ภาพที่ 18 ปั๊มสู บนํา้ ดับเพลิง

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 19 อุปกรณ์ ดบั เพลิงในห้ องครัว

ภาพที่ 20 Springkle และ Smoke Detector ในห้ องพัก

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 21 ตู้เก็บอุปกรณ์ ดบั เพลิงและอุปกรณ์ เตือนสั ญญาณ Alarm บริเวณทางเดินอาคารทีพ่ กั

ภาพที่ 22 ป้ ายแสดงเส้ นทางหนีไฟบริเวณทางเดินห้ องพัก

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาพที่ 23 หัวรับนํา้ ดับเพลิงภายในโครงการ

ภาพที่ 24 บันไดหนีไฟออกจากอาคาร

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนํา้

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบรายงาน

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาคผนวก ง
มาตรฐานคุณภาพนํา้

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ภาคผนวก จ
เอกสารสํ าคัญของบริษทั

บริ ษทั ไอ . เอ. เคมีคอลส์ จํากัด

